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I
KoMüNİsTLERE ixaşrırn ıurz

_ __ Şq__"linizde tuttuğunuz kitabın iddiası çok basittir.§elli ilk bak_ışta . şaşacal«sınız ama, bu l<ltap 
-sİze -Lmtl-

nistlerin sadece komünist olduklarını lspat "t.""t is-temektedir. Bu kitabımda onların aynen' kendi söyle-diklerı gibi olduklarını; sadece inanmik istedikleri şey-lere inandıklarını; hedef ve gayelerinin, bütün dünvava de-
falarca il6,n ettikleri hedef ve-g-ayelerden ibaret uuıuıİdıİğunu;
teşkilitların-ın, bir tutanak ihtimamı ile inceden ınceye'ızah
ettikleri teş5ildt olduğunu; ve ah]dki prensiplerinin, ıitanma-
dan ilön ettikleri _prensiplerden ibaret bulundugunu belirtmeğe
çalışacağım. Bir kere komünistlerin komünist-o]duklarını ki-
bul etiikten, davranış ve düşünce]erinin hangi kanun ve pren
siplere müstenit bulunduğunu an]adıktan sonlra, komünist' mu-
ajnmaslnln artık bir sır olmaktan çıktığını göreceğiz ve mükem-
ınel şekilde. teşkil6,tlanmış, stratejlt E'al<ıĞaan 6tlytll< bir ha-
reket _ka-biliyetini haiz, cihanşümül bir programa- göre faali-
yette bulunan, fakat gayet açık şekilde, hdeTa matematik ku-
ra]]arına göre tavin ve tesbit edebilecegimiz korkunç bir me-
kanizma ile karşılaşmış olacağız.

Komünizme karşı savaşabilmek için komünizm hakkında
sıhhatli ve kesin bilgi sahibi olmaktan başka çare yoktur. Böy-
l§ UT_şqyeşta bizi fe'|ce uğratabilecek en l<oİıl şğ cehalettir.
Gereklj bilgi ile mücehhez bu]unmadıkça en iyi İıŞetler ve en
şl-iTi d_avranışIar dahi tesirsiz ve m6.n6,sıİ kalmağa mah-
]<ümdur. Kendini bütün mevcudiyeti ile bir tek kızınİ vakfe-
den bir. anneyi düşünün. Kızı için bir annenin yapabileceği
her şeyi yapmağa karar]ı bir anne. Bu anne, sırırıİtlİ bir bün-
yeye .sahip _olmasını,teminen yavrusuna muvazeneli bir gıda
rejimi tatbik eder. Kızının fikren gelişmesini sağlamak Için
ona mükemmel bır tahsil imkinı hazırlar. kızının İuhi bakım-
dan mes'ut ve bahtiyar olmasına gayret eder, ve onu sevgi dolu
bir yuvada bağrına basar. Bu genç kızın muhitinde küçük kız-
lara şeker vermek veya otomobilde gezdirmek suretiyle itimat
telkin eden, fakat asıl gayeleri tecavüz etmek olan ve bu hu-
susta adeta ihtisas kesbetmiş insanlar eksik değildir. Kızına,
böyle bir vazivet]e karşılaştığı zaman ne yapacıgı hususunda
gerekli bilgileri vermeyen bir anne vazife]erinİ tam olarak
yap_Tamış sa_yılır. Annenin bütün sevgi ve ihtimamı böyte bir
tehlike anında faydasız kalır. Genç kız]arın bu gibi tehlikeler-
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den korunması ancak gerekli bilgilere sahip olmakla mümkün
olabiiir

ışte bu kitabın gayeşi bilgi vermektir. Bu bilgilerden bir
kısmı= biraz tekniğe'i<içabilir. Bazıları ise hayatın_ günlük ih_

iivrç ,u faaliyetlöri ile yakından ilgili görülmeyebilir. Bütün
ü;ür; ragmön bu bilgiier, komünis1 tehlikesini bertaraf ede_

bilmei< için bilinmesi gereken hususlardır.

..Komünistlere inanamazs]nlz>> sözünü sık sık işitiriz. Bu
söz dogiu değildir. çünkü komünistlere inanabilirsiniz_ onlar
.o, ari"""de"itimada şayan kimselerdir. Kanser hücresinin in_

iu1 vücudunu tahrip- öderek ölüme sürüklediğine inanabi_
iirsiniz. Sil1hlı bir binka soyguncusunun paraları alarak, _kaç_

-re" çalışacağına inanabiiiisihız. Aynı şekilde, komünistlerin
Ju T."rr'oi krrr.rlrr,ra uygun o]arak hareket edeceklerine ina
nabilirsiniz.

Gayet vözıh şekilde töyin edilen prensiplere p{eyn olarak
lr"r"k.İ ede, şanİslar itimİda lA.yık olabileceği_gibi,. bu.şahıs-
i".r, yrp"uilecekleri işleri de önceden_ kestirmek mümkündür.
xo*thıitıurin de biziın gibi düşündüklerine, hissettiklerine
,e i"a"arı.larına kani olmiğa devam ederken, Winston Chur_

"hill'in 
tavsifine uygun olarak komünist hareketini şu ş^ekilde

iaiit ,:oenıliriz: ..Miamma ile sarılmış bir bulmaca",, Göksel

"lsı.r,l..i1 
hareketlerlni idare eden tabiat kanıınları "Coperni_

cus» t,araflndan ortaya atılmadan önce b9 eibi cisimlerin ha_

ieİetıeri bizim için "bir sır olarak mütalöa o]unmakta ve bu
;İ;rlnn ewelden kestirmek im]<6nsız görünmekte.idi, .Komü-
ııisi felsefesini öğrendikten sonra, komünist]erin birbirine uy-
.rrry^r, karmakaiışık, zıd hareketlerinin mönası da kendiliğin_
den ortaya çıkar.

MAEXİZDI - LENİNiZM :

NikitaKhrushchevşöyledemişti:<.BizimMarxizmveI,e-
ninizm,i terkettiğimizi zannedenler ancak kendi kendilerini
aldatırlar. Balık 

'kavağa 
çıkıncaya kadar böyie birşey olmaya,

;;.kİİr. Komünistleriıİ Marxizmi ve Leninizmi tatbik ettik-
lerine inanabiliriz.

Marxizm - Leninizm hedir? En çıpla} v.e qn.basit,tarife
göre Marxizm sınlflar arasındaki mücadelenin bütün dünya_

;;;;fi;;agını benimseyen doktrindir. Leninizm ise bütün
aü""y;i, ya}ıia_n sınıf mücadelesinin dü151a komünist]erinin
zateiıvle ğoru "._esinde 

komünist partisine düşen tarihi ro_

nı-uuril,,,u"yen doktı.indir. Bu tarife göre Marxizm _ Leninizm
c,oı't'l"ı"i" temel prensibi şudur: Bir harp !ıali mevcuttur" Ko_
münist partisi bu-harbi kjzanmak amacıyla kurulmuştur. Bu
harp hali karl Marx tarafından ilin edilmemiş, ancak mevcu_-o.ivöti 

"""" tarafından keşfedilmiştir. Kendi ifadesine göre bu
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harp lıuriuva ve proletarya diye isimlendirilen iki sınıf ara_
s,rrda ç,ü.*ıİtır. Blrjuva İınıfı 

-mal ve mülk sahiplerinin, ya-
,:ıi istihsal vAsıtalarını elinde bulunduran şahıslarln teşkil etti-
ği sınıftır. Proletarya'yı ise bir ücret mukabilinde çalışan iş-
Şllerl" teşi<il ettiğl İınıt olarak tarif etmektedir. İşte.Marx bu
İl.i s,nrf" aras,"da bir harp.hilinin mevcudiyetini ortaya
çıkardığını iddia etmiştir. Buİjuva'lar kör peşindg J<oşrrıtakta,

proletaiya,lar ise daha yüksek ücret arzu etmektedirler. Ucret_
ier yükseliırce k6rlar izalır. Klrlar yükselince ücretler azalıt.
Böyİece bu iki sınrf arasında esaslı bir anlaşmaz]ık ve çekişme
sııitıp gider. Bu anlaşmazlık ve çekişme, Karl Marx tarafından
sınıf harbi şeklinde ifade edilmiştir.

Marx, burjuva sınlfını kapitalist bir cemiyet içinde te-

şekkül eden bir sınıf oİarak mütaüaa etmiştir. Devlet ise pro-
İetarya'ya zulmetmek ve bu sınıfı istismar etmek üzere bur-
juvaiar"taiafından yaratılan bir teşkilittır. Buna karşılık,
dıvletle savaşmak üzere proletarya,lar komünist partisi,ni
llurmuşlardır. Böylece, sınıf harbi komünist partisi ile dev_

let araiında cereyan eden bir harp şeklinde tezahür etmekte_
dir. Tarih boyunÖa Komünist Parti'si Rusya'da,_Çin'de ve Do-
ğu Avrupa'dİ iktidarı ele geçirmiştir. Rurjuv-alar ise Ameri-
fa'da ve- Amerika'nın işbirliği yaptığı diğer bir çok memle,
ketlerde iktidarda kalmiştır. Bu suretle, millİ mihiyette olan
sırııf savaşı hAlen miiletlerarası sahaya intikal etmiştir. Böy-
lece, Marxizm ternel doktrinine göre Rusya ile 4m_erika sa-
vaş hAlindedir; Çin ile Amerika savaş hAlindedir. Birbirleriyle
savaş hilinde'oİmaları muhtemeldir veya birbirleriyle harp
:cebilirler değil. tam mxnasıyle harp halindedirler. Bu savaş
eskiden başlamıştır ve bütün dünyaya şAmildir, Bu savaş,
cemiyeti topyekün içine almaktadır. Bu savaştan _vazgeçilme-
sı bants konusu oiamaz. savaşı isteyen komünistler değildir.
onlar sadece bu savaş hilini liabul etmek zorunda kalmışlar_
cır onların vazifesi bu savaşı devam ettirmek ve zafere ulaş_

Bı-r savaşın sildhları top, tank, bomba ve y§a_k gibi klAsik
silöhlar Jegiiair. Bu silihür dünyadaki çeşitli faaliyetlerdir.
Eriail bii-silihtir; lisan bir si16,htır; ticaiet bir silihtır; qp_
|Jması bir si,]6htır; al,, ti. silflhtır; kültürel mübadele bir
sil.ihtır. komünistler her hareketi ve her durumu srnrf harbinin
;i; pr;ç;;; olarak mütalia ederJer. Meşhur Polş_o.y Balesinin
glıöiik Amerikaıda temsiller vermesi sınıf harbinde belirli
amacİ varmak için atılmış bir adımdır,

Amerikan din adamlarından müteşekkil bir gurubun Rus-
va,vı zivaretleri sınıf harbi ile ilgili bir taarruz hareketidir.
"so.]v.tıu. sulh müzakerelerine iştiröklerini, sınıf _shvaşı alanın-
ou hı"lştıı.leri önemli bir muhirebe olarak tel6kki ederler.

b
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Birleşmiş Millet]er'e katılmaları yine bu harp hölinin_ bir
tezahüründen ibarettir. Temel komünist doktrini şudur: ..Harp
hnlindeyiz,. İşte bu sebeple her hareketin ve her_ düşüncenin
bu çerç-eve dahilinde değerlendirilip muhakeme edilmesi icab-
eder.

Mücadeleye girişmek için iki tarafın karşı karşıya gelme-
sine lüzum ybl<tur. Bir insanın kafasına giren fikir o_ şahsın
tek başına mücadeleye girişmesine kifayet eder. Bunu bir mi-
salle izah edevim. J-aponlara karşı savaştığımız sırada .,Bris-
bane,, Hastahanesinde doktor olarak çalışmakta idim. Avus-
tralya'nın kuzey-doğusunda bulunan ..Queensland, Eyaletinin
idar:e merkezi blan ..Brisbaner, şehri General Mac Arthur ve
Filipinler ile Japonya'ya çıkarma yapacak Amerikan kıt'aları
tarafından kararg0}ı olarak kullanılan bir şehirdi. Bir gün has-
tahaneye bir adam geldi. Amerika'lılar tarafından zehir]enece-

ğini iddia eden bu adam zorla kusmak için parmağını ağzına
JoJ<tuğunu söylüyordu. Hayretle adamın yüzüne baktım.

-_ ..Seni zehirleyeceklerini nereden biliyorsun?,, diye sor-
dum.

- ..Yemeğimi yerken dikkatle beni gözlediklerini gör-
dümrr.

- <.Acaba seni niçin zehirleyeceklermiş?r,

- ..Bilmiyorum>>.

Adamın bu şekilde davranışının sebebini anlamak gayesiy-
le kendisine şu soruyu sordum :

- ..Karın Amerika]ılarla mı düşüp kalkıyor yoksa?"

Bu sorum üzerine ilk defa olarak heyecanlandı. Gücen-
diğine açığa vuran bir sesle :

- ..Hayır, öyle bir şey yok, dedi.

- ..Merak etme, seni hiç kimse zehirlemezr>

- 11l{2y11,, zehirleyeceklen,

- ..serri zehirlemeyeceklerine eminim diyorum,

- <.Ben de sana zehirleyecek]erine eminim diyorum,,

Fazla hiddetlenmiş değildi. Bağırıp çağırmadığı gibi hırçın-
lık da göstermiyordu. Bakışları sibit ve donuk değildi, hare-
ketlerinde hiç bir delilik emaresi yoktu. Gayet normal bir
adam intibaını veriyordu. Buna rağmen akıl hastası teşhisi-
ni kovarak akıl ve sinir hastalık]arı servisine gönderdim. Ora-
da yapılan muayenesi neticesinde tehlikeli olmadığı tesbit edil-
di. Bir müddet sonra karısı geldi ve beraberce evlerine gittiler.

Bir kaç gün sonra,, Brisbane şehrinin Queen Sokağındaki
bir rımumi heliya giden Amerikan subaylarından birisi av
tüfeği ile katledildi. Cinayetten sonra derhal firar eden kaatili
yakalamak mümkün olamadı. Polis, ci4byeti işleyen katilin
kendileri gibi normal bir adam olduğunu düşiinerek, klösik
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lısullerle araştırmaya girişti ve dolayısiyle hiç bir muvaffa-
kiyet elde edemedi. Cinayetin hırsızlık, kıskançlık, intikam
veya sarhcşluk gibi normal tahrik sebeblerinden ileri geldi-
ği mütalia edildiğinden hiç bir müsbet ipucu bulunamadı.

tsir hafta sonra Brisbane şehrinin banliyösiinde ayni av
tüfeği ile ve ayni şekilde üğer bir Amerikan subayı katledildi.
Fakat bu defa kaatil kaçmağa muvaffak olamadan yakalandı.
Her iki cinayet te, benim hastahanede muayene ettiğim adam
tarafindan işlenmişti.

Bir fırıncının ekmek tevzi kamyonetinde çalışan bu adam,
her gün ev ev dolaşarak ekmek satardı. Bu arada sokakta te-
sadüf ettiği çocuklarla da şakalaşır ve onlarla oynardı. Davra-
nışlarında hiç bir gayrı tabiilik görünmüyordu. Fakat şuur al-
tına yerleşen bir yalanın daimi tesiri altındaydı. Amerikalı-
ların kendisini öldürecekleri söbit bir fikir hölinde zihinde
ver etmişti. Kendisini öldürmek hususunda Amerikalıların bu
rlerece kararlı olmaları onu üzüyordu. Ama hakikat meydanda
idi. Amerikalılar tarafından muhdkkak öldürüleceğine inanı-
yordu. Nefsini müdafaa etmesi lözımdı. Bir av tüfeği aldı.
Namlu ve kundağını kesip kısalttı. Ondan sonra nefsini mü-
dafaa maksadıvla tüfeği yanından ayırmaz oldu. Bir gün,
Queen sokağındaki umumi helöya gitti. Orada bir Amerikan
subayı gördü. Havatının tehlikede olduğu aklına gelü. Derhal
tüfeğini doğrulttu ve Amerikan subayına ateş ederek onu can-
sız vere serdi. Sonra da canını kurtarmak için oradan kaçtı.
Bir hafta sonra ayni höleti ruhiye içinde ayni işi tekrarladı. Ni-
hayet yakalandı. Mahkeme, cinayet işlemeğe müstait bir deli
olduğuna hükmetti ve bir tımarhaneye gönderildi.

Demek ki kavga çıkarmak için iki kişinin bir araya gelme-
sine lüzum yoktur. Yalnız bir tanesinin aklına saplanan bir fikir
kavga çıkİrmağa köfidir. Öldılrtllen Amerikan subayları
kaatillerinin yüzünü belki de hiç görmemişlerdi. Ona karşı
iyi niyetten başka bir his beslemelerine imk6n yoktu. Fakat o,
her Amerikan subayının kendisini öldüreceğini zannediyordu.
Birden bir silflh patladı ve bir adam öldü. Olümle neticelenen
bir kavganın çıkması için iki insanın bir araya gelmesine
liizum yoktur. Yalnız bir tanesinin aklına saplanan bir fikir
kavga çıkarmağa köfidir.

Komünistler bizimle harp hölinde bulunduklarına inanır-
lar. Hür Dünya milletleri ne yaparlarsa yapsınlar komünist-
lerin bu inançlarını değiştirmeğe muvaffak olamazlar. Eğer ya-
rın Hür Dünya milletlerinin liderleri komünist liderlerin bütün
arzularınr yerine getirmeye razı olsalar, Stratejik Hava Kuman-
danları üslerini silO,htan tecrit etmeği kabul etseler, Alman-
ya ile ilgili Rus tekliflerine boyun eğerler, Formoza'daki asker-
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lerini geri çekseler, Kızıl Çin'i tanısalaı ve bu memleketin Bir-
İ"İ-Ş 

-nİilllTl".u tivu' oj*-u" n7,31,.olsalar, Amerika Birleşik
§E"iğı"ri memü eke't 

-d"rriii"ouı.ı 
bütün sil öhl arı söküp askerl e _

;;İ-;;**,- l<omtinistler sadece sınıf savaşında büyü\ ,"-
i"li". 

"ia" "ttıı.ı".ıri-ru"""au.ı"r. 
Ve neticede hür memleket_

]eri ve bizi tamam""-işe,l ve tahrip etmek için derhal harekete

geçerler. Biz yaU" nrİT["tİ avnen'taUul ederek kendimizi mü-

[rİ^, "t-"k,"vahutİa 
mahvoİmak şıkları ile karşı karşıyayız,

Bizim için başka çıkar yol yoktur,

BARIŞ :

Komünistler bugün harp halinde bulunduklarından, pe!

tabii clarak barışı aİ" ua",l'er, Her nerede bir komüniste rast-

lasanız derhal o"au" n*ş ,tl,tı,"ti işitirsiniz, <,Bar§>> kelimesi

komünist lügatının en*kı,vmetli te]imeleri arasında yer alır.

ii"".tı"iriı"ifi ç"şii ç"iii.igri,ş, hareketleri mevcut olduğu gi
;i;;d-k;;prir;iJ;;;, barış,müköfatlarına, barı§ _Eonferans_
larına ve barış eör|".İİ",İ; sll< s,l, tesadüf edilir, Her komü,

ntİİ l.enai"i ndeİa barış uğruna vakfetmiş görür,

komünistlerin askerı hazırlıklannl gören, umumi bütçele_

rinden askeri _uı.!rtı;r- i"ı..i, edilen" müazzam meblflğlarl

;;;;; J"iiiu", a.-*"cı.aı5leri. memleketlerdeki hürriyet hare_

İ;;tĞ;t"; l.rrşİ ei.Gtikleri vahşiyane ve insanlığa sığmayan

;;;;:;;;şır;i-iltıŞaı,iau eden bii- çok kimseler, komünistleri
tkt' ;;Üİül<le itİıameaeUİıı,lu", nu dogru. bir,.teşhis d"ğ.^,|*i

ii"#tı"i.tı.,r iki yüzlü değildirler._onlar kendilerini samimr_

miv_etle ,e 
"ar,rgori1l-J"., 

u%.,ş, vakfetmiş insanlardır. ,Hakiki
;il ü;;;;;i*[i'irir" tesbit eben makine vasıtasıy]a bir de_

;;;;r" tabi tuisanıi,-biitü, kalbi ile barış taraftarı oJduğu

h;;"; meydana çrl."r. Barış için yaşayan ve barışın hasre-

tini çeken komtinistler barış, uğrun-a ie"r" ,"rr" ölmeğe hazt_
dırlar.

O halde komünistlerin bu kadar arzu ettikleri barış nasıl

nt Ğvaı.il"po",il.r-ı.".ş, girişjlen. savaşta ekseri Amerikalı_
i;; ti;pt "iı, nrr,şi "ir"- 

ediyorlardı. 
- Evlitları çok uzak_

ir.arı.i ilut arebe-.rrr]rıu.,.ra" tetıııı<e içinde bulunan annele,
;il;;;a;-Ğiuııiri üiiştı. Hayatıarı kocaıarından uzakıarda
tek başlarına ve endişe İçinde g"ç_"_l, kadınlara tahammül gü-

;- ;";; yegöne 
--ı."ii-*"-n"rışti. -Harbin can sıkıntısını, yal_

",arer" "",iu,ı_rııı.uii"i 
tatmış ölan asker]erin en büyük emel_

İ".l. lrrrstı. Bu insanlardan biri ,öarışı tarif ediniz". sorusu
İÜ"l.r.şllİmş- olsa hiç şüphesiz._vereceği cgrlap_ <,dii§manın

-tıtl"iiı.ı"i taiafından magitp edilmesi suretiyle.harbin sona

";;;;i. olurdu. .lrpo"]ıu.,i gilibiyetl ile elde edilecek bir ba_

,iii'"ı.,ıı"rina tııe eeiirmeyeöekleri asikirdı. Amerikan halkı_

;;^g";T;;iş t"ıi.,r?ii"ı" f,=ı. ni. mönisı olabilirdi ,o da Arne_
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rika,nın zaferi idi. komünistler hölen harp hilinde olduklarına
i"anmaktadırlar. Bu sebeple barışı bütün kalbleriyle _arzu et,
;;6;i 

';biidir. 
Fakat ı<ornı_ınistlere göre barış,_ gittikçe geli,

i,.er,'ı.o-tı.rist kuvvetlerinin Amerikan emperyalizmini topye_

kün yok etmesi ve komünistlerin bütün dünyaya hakim o]ma_

sr ild c,lde edilecek altiıı devirdir.

..Barış,, kelimesiı,ıi. komünist]erin bütün dünyaya hökim
olması şeklinde tarif ederler.

Butarifindoğruluğunakalbeninandıklarlndankomünist
istilösına öncültik- edeĞk her hareketi <.Barışsever>> bir ha_

,eı."i oır.rk mütal6,a ederler. Komiinist çin ordularının Ti_

bet,i muhasara etme]eri, Tibet,]ilerin arazilerini ve yiyecek-
lerini zorla e]lerinden almaları. on]arl çıllınca bir isyana zor_

,amaları, §onra da bütün Tibet,lileri kılıçtan geçirmel:ri barış_
,"ru, nareketler olarak mütalaa olunur. Khrushchev Rus tank_

İr"r"rr, Budapeşte şehring girmesini ve apartma_nlar.a, evlere
ateş açarak taş t"ş üstüne bırakmamasını, erkek, kadın ve

ço.i ı.ii.," vıkıian binalar ve molozlar altında can vermesini
Ğ-.uttiei ,^^^n, kalbi barış nağmesine tempo tutuyordu,

komünistler ..barış,, kelimesini bütün samimiyetleri ile,
fakai kendi anladıkları *arrada kullanırlar. Biz ise o kelimeyi
kendi anlavrşımıza pöre tefsir ederiz. Bövlece, onların iki yüz-
lülüklerinin değil, kendi cehaletimizin kurbanı oluruz,

komünistler iki vüz]ü değiilerdir. Çılgınlık derecesine va-
ran bir üstünlük kuruntusg l|inde kendi samimiyetlerine ina_

nirlar. Marxizm _ Leninizm kuruntusuna kendi]erini o derece
k;pİ-§lrrdır ki rasyonel şekilde. münakaşa "tggk _ve, 

ikna
oİrİrl. kabilivetlerini İamamen kavbetmişlerdir, Müşahade et,
iiı.ı"ii her h6diseyi önceden dü=si|nii, hakkında karar verdikle-
ri sonuç]ar ç"rç"rr".i clahiiinde- tefsir ve müta]A,a eder]er, İki
,,iriti oir"ıaidı onlarla münasebette bulunmak çok daha basit
Lir mesele teskil ederdi. İü:i vüzıü bir adamla pazarlığa giriş-
,""ı. "" hatti ürkütmek müm]ıündür. Büyüklük kuruntusunu
delilik derecesine vardıran insaıılar]a mtinasebette bulunurken
vupİİu."t tek şey, onların çalısına tarzlarını ve başvurduk]arı
iıİı'eeıeri anlamik ve bun]arcian liorunmak için gerekli tedbirleri
almaktır. .:

HAKİKAT :

Koınünistler her zarnan "doğru" yu sövlerler,_ Fakat bu,

Marxizm_Leninizm çerçevesi dahilinde mütalaa edrlmesr gere_

ken *Hakikatotir. Kbmünistlerin Komünizmin menfaati uğru-
;; y;i;; :"öyı"y"""ı.ı".ine inananlar aldanırlar. Hakikaten bir
ı.onitir,ırtir, *.o_tırir-in menf aati uğruira yal an söyl emesine im_
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kön yoktur. Çünkü komünistler, yalnız Komünizme menfaat
sağlayacak beyan ve ifadelerin hakikat olduğuna inanırlar.

Hazreti İsa'nrn çarmıha gerildiği sırada Romalıların Fiüstin
\ralisi olan Pontus Pilatus şaka yollu şu soruyu sormuştu: <.Ha-
kikat neür?,> Hristiyanlar, Tanrınm hakikat olduğuna inanır-
lar. Hakikat Tanrının özel bir vasfıdır. Mutlak olan Tanrı mut-
lak .olan.bir hakikat yaratmıştır. Hakikat, var oln bir şeydir.
Kornünistler bu fikrin saçma olduğunu idüa ederler. Onlara
göre Tanrı yoktur, mutlak olan hiç bir kuwet mevcut değildir.
tier şey izfidir, hakikat sınıf mücadelesi ile ilgili bir şeydir.
Lenin şöyle demişti :

<<Komünist Partisi yeni açtığımız devrin dimağı, şuuru ve
ahlökıdır. Proletaryanın ahlökını ise snıf mücadelesinin za-
ruretleri töyin eder.,, Hakikat, sınıf harbinin bir silöhıdır. Ko-
münist istilösının gelişmesini çabuklaştıran her ifade ..}Iaki-
kabtır. Komünistlerin her zamaIı komünist istilisının geliş-
mesini cabuklaştıran sözler sarfettiklerine inanabiliriz. Onların
her zaman Marxist-Leninst <*ıakikatini» yaydıklarına inana-
biliriz.

Marxist-Leninst .*rakikati,> ile ilgili edebiyatı yaymak
için milyonlarca dolar harcanmaktadır. Kendi edebiyatlarına
göre hakikat çok basittir. Bu hakikati kısaca şöyle ifade eder-
ler: Komünizmin iktidara geldiği her yerde herkes mes'ut-
tur, refah içindedir ve hürdür. Halbuki Amerika, bugiine
kadar dünya üzerinde yaşayan milletlerin en kötüsü, en baya-
ğısı ve en fazla soysuzlaşmış olanıdır.

Maxist-Leninist hakikatinin en mükemmel bir misölini
Kuzey Kore komünistleri tarafindan İngilizce olarak yayınla-
nan çok güzel ve resimli bir mecmuada görebiliriz. Mecmuanın
biiyük bir kısmı komünizmin idaresi altındaki Kuzey Kore
halkının mesut hayatlarının ve muhteşem refah seviyelerinin
tasvirine hasreülmiştir. Meemuanın sonlarına doğru ise Ame-
rika tarif edilmektedir. <<Amerikan canavarlan tarafından ya-
pılan katliam>> başlığını taşıyan bir sahifede bir çukurdan çı-
karılan cesetleri van yana gösteren altı resim vardır. Oldürü-
ienlerin hısım ve akrabalarıntn cesetler üzerine diz çökerek
ağlaştıkları görülmektedir. Resimlerin altında şu satırlar var-
dır:

<.Majdanek ve Oswiencim temerküz kamplarında Hitler
orduları tarafından haince yapılan müthiş mezalimi insan-
lık henüz unutmamıştır.

Son zamanlarda Kore'de. Hitler orduları tarafından işlenen
cinayetleri hunharlık ve gaddarlıkta çok geride brrakan ve
Amerikan c6nileri tarafindan yapıldığı tesbit olunan yeni bir
canavarlık hödisesi keşfedilmiştir.



Güney Hwanghai vilöyeting bağlı Yangyun ilçesindeki
Rakyun maden ocaklarına ait bir kuyuda takriben B00 ceset
bulunmuşh;r.

, Kore Harbihin devam ettiği sıralarda Yangyıın ilcesini
m'uvakkaten işgöl eden Amerika;lı cöniler Rakyun-maden ocak-
larında çalışan madenciler ile civar köyler ahalisini toplamış-
lar ve akla gelmeyen korkunç işkencelere töbi tutmuşIardır. Bu-
nu da köfi görmeyen Amerikan iblisleri, korkunç işkencelere
möruz kalan madencilerle köylüleri tekmelerle 100 metre de-
rinlikteki maden kuyusuna yuvarlamışlardır.

Cesetler maden kuyusu içinde üstüste yığılı halde bulu-
nuyordu. Ceset parçaları üzerinde kurşun ve mermi delikle-
ri ile süngü yaralarını kolaylıkla tesbit etmek mümkündür.
Bir çok anneler, yavruları arkalarında bağlı olduğu halde öl-
dürülmüşlerdir. Sözü geçen maden kuyusu tasawur eüleme-
yecek kadar korkunç ve iğrenç bir manzara arzetmektedir.

Kan dökmek hırsları hudutsuz olan Amerikalı emper-
yalist kaatillerin yaptıkları karşısında namuslu insanlar on-
lara kaşı nefret beslemek ve hareketlerini takbih etmekten
başka ne yapabilirler?

Cinayete kurban gidenlerin cenaze merasimi, kaybolan
babaları için fervat eden çocukların ve ölen evlitları için çır-
ptnan annelerin göz yaşları ve hıçkırıkları arasında Rakyum
madenlerinde yapıldı. Cenaze merasimine iştirik eden hal-
kın husumeti ve Amerikan iblislerine karşı llnet ve bedduala-
rı etrafi çınlatıyordu, .<Amerikalı emperyalistlerden intikamı
mızı alınızr>. Bu sözler, cinayete kurban giden B00 Kore'linin
feryadı idi.

Fakat, şu anda bile Amerikalı cdniler Güney Koıne'de
kardeşlerimizi kesiyorlar. Artık buna tahammül edemeyiz!

Amerikan yamyamları! Derhal Kore'den çıkıp giün» (1)

İşte Marxist-Leninist hakikati budur. Objektif hakikat
ise pek tabii tamamen farklıdır. Komünistler Kuzey Kore'de
geri çekilmeğe başladıkları zaman eli ayağı tutan herkesi iş-
çi olarak çalıştırmak üzere beraberlerinde götürmüşlerdi. Ku-
zeye doğru seyahatin meşakkatine dayanmayan ihtiyarlar,
hömile kadınlar, ufak çocuklar ve bebekler, güvenilir sos-
yal sınıfa mensup olmamaları hölinde katledilerek bir çukura
doldurulmuşlardır. Kuzey Kore'de ilerleyen Amerikan kıt'ala-
rı, komünistleç tarafından bu şekilde katledilen insanların ce-

(1) I(ore, ctlt z5, 1958 (Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhurlyeti
Yabancı Dr.ller Yayınevi).
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set]eri ile dolu müteaddit çukurlar buldular. Konünistler sa-
dece kendi doldurciukları çukurlardaıı birini açarak cesetleri
meyclana çıkarmışiar ve bu haksızlık karşısında duydukları in-
fial neticesi olarak, dünya önünde bu cinayetlerden dolayı
Amerikalıları suçjamak yoluna gitmişlerdir. Duydukları rnfiİl,
hakikatin bir ifadesidir:, yapmacık değildir. Onların bu çeşithareketlerine'akıl erdirmek hakikaten güçtür.

Hitler şu prensibi gütmüştü: Mümkün olduğu kadar büyük
bir yalan söyle. bu yalanı sık sık tekrarla; halkın büyük bir
kısmının sana inandığını göreceksin. Komünistler bu telAkkiyi
daha da geliştirmişlerdir. I(omünist istildsının gelişmesine yar-
dım eden bir yalan, yalan değildir. Hakikatin Marxist-Leni-
nist telökkisine görg ifade edilen şeklidir. Bir komünistin is-
tenilen olgunluğa erişip erişmediği, kendi duygularından sıy-
rılarak yapacağı fedakörlığa ve Komünist Partisi kararlarını
benimseme kabiliyetine göre t6yin olunur. Bir hfldiseyi kendi
gözleri ile gördüğü şekilde veya komünist partisi ]<ararlarına
uyguıı olarak izah etmek şıklarından biri ile karşılaşan ol-
gun bir komünist, kendi duygularını hiç dikkate almadan hö-
«liseyi partinin arzu ettiği şekilde izah eder. Hattö bu komü-
nistiıı doğru söyieyip söylemediğini yalan meydana çıkaranbir ınakine ile tesbit etmek mümkün olsa, ibrenin doğru
söylediğini göstereceğ,i muhak]<aktır. Çünkü rıartinin kararını
düşündüğü anda, o kararın halıikat oİdugunİ bütün kalbi ve
bütün duyguları i]e inanır.

Böyte bir hldise ile karşılaştığlm]z z3men havrete düşme-
mcnıjze irnkin yoktur. Bir Amerikan uçağı SÖvyet Erme-
ıristaııı üzerinde düşürülmüştü. Bu uçağı düşürecekleri sırada
Rırs pilotları arasında cereyan eden konuşmalar Amerikan
kuvvetleri tarafından tesbit olunmuştu. Mikoyan Amerikayı
zi.ysı,cti sırasında bu delil]erle karşılaştırıldığİ zamarı istifini
hozınamış. bu delil]ere inanmamıştı. Onun kanaatine göre de-
liler hakiki değildi. Mikoyan Marxist-Leninist umdelerine
si:dık bir komünisttir. komünist partisi Amerikan uçağının
düşürülmediğini_söylemişti. O hatde hakikat bu idi, ve pİrtinin
bu sözü ancak Marxist-Leninist hakikatini ifade eder.

Bütün komünistler bu olgunluğa erişemezler. Bir çoklar:böyle bir durum karşısında hafif bir şüphe duyarlar. ancalİ
]iendi duygularını Komünist Partisi umdeleri iİe tam m6,na-
siyle bağdaştırabilen komünistler olgunluk mertebesine eriş-
rniş sayılırlar.

Komünist ilim adam]arı vardık]arı ..hakikatleri,, Ko-
münist partisi karar]arından alırlar. Liboratuvar tecrübe]eri
iki_lc_i_ derecede gelir ve Komünist Partisi tarafından güdülen
politikava uygun olarak tefsiri şarttır.

ı
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1950 senesine doğru Rusya'da Biyoloji sahasını ilgilendi-
ren büyük bir tartışma konusu ortaya çıkmıştı. Münakaşa-
nln mevzuunu, hayatları boyunca anne ve babada teşekkül
eden karakteristik vasıfların ev]itlara geçip geçmeyeceği me-
selesi. teşkil ediyordu. Bir çok biyoloji ilimleri bu gibi va-
sıf]arın anne ve babadan evlAt]ara geçmediği kanaatındadır-
lar.

Komünistler bu nazariyeye Mendel ve Morgan'a atfen
Mendel Morgan genetiği adını verdiler. Michuriin adında bir
Rus biyoloii Alimi ise bu nazariyeye tamamen aykırı yeni bir
nazariye ortaya attı. Lysenko adında bir nebatçı da bu yeni
nazariyenin müdafıasını üzerine aldı.

Rusya Fen Akademisi bivoloji şubesi bu konuyu görüşmek
üzere toplanclı. Bu arada Moskova Yabanc.ı Diller Yayınevi
toplantı ile ilgiti olarak «Akademi lVası Lysenko'nun Müda-
faİsını Yaptığı Nazariye Hakkında Fen Akademisinin Gö-
rüşlerini Beliİten Zabıtname,, başiığını taşıyan_mufassal bir
,rpo. neşretti. Tanınmış Rus ilim adamlarının bu mevzu ile
ilglli konuşmaları ke]imesi kelimesine yayınlandı. Bu ko-
nuşmalarıır ekserisiırde, uzun ]iboratuvar tecrübelerine müs-
tenlden, Michurin-Lysenko ekolünün hatalı olduğu iddia, edil-
mekteydi. Bu fikirieri ileri sürenler, her ilim adamr gibi, var-
dıklari neticelerin dayanciığı delilleri de bütün tafsi]ötı ile açık-
lamı.şlardı.

Mese]e basit bir şekilde halledilmişti. Raporun sonunda,
*Akademi Azası L. D. Lyseııko'nun Son Mütalia]arı» başlığ_ı-
rıı taşıyan bir bö]üm mev-cı-ıttur. Bu bölümde şöyt9 denilmek-
teciir: *Yoldaşia;.ım. bana veriien bir pusulada şövle_bir so-
ru soı:ulmaktadır: ..Raporunuzla ilgili olarak Parti Merkez Ko-
mitesi ırasıl lıir durum takınmıştır?,, komünist partisi Merkez
I(omitesinin rapolumu okuduğunu ve tasvip ettiğini ş_urada
kısaca be]irtmek isterim,, (Sürekli alkışlar. Büyük tezahürat.
Itrerkes ayakta.) :

Bundan sonra durum çok acayip bir şekil alır, LAboratu-
var tecrübelerine müsteniden Lysenko,nun tezine itiraz eden
tr",*,ş Rus ilim adamlarlr_ıın o gece gönüllerinde banıbaşka
ni. tıı.ıf doğar. Ertesi gün, beyanatta bulunmak üzere müsaade
irt";i;;. \4frsaadeni, 

'ru.iı-ösi üzerine ayağa_. kalkıp kendi
iuriuii"a" yanıldıklarını ancak şimdi anlamış olduklarını söy_

ıerı".. Emperyalist bivolojisine ewelce yaptıkları 
_ 
hizmetten

a"l*.vİ piş-urlrl. duvdukibrılı.:!.e bun_d9n bö_.v_le .kendilerini
;;|;;" ıi"üı.ı protelarya biyoloj isine vakf edeceklerini bildirir_
ier.
bqr;"*", 

şüph""i bir insan şöyle diyeb_ilir: <.Niçin bu s5ı<,ıı,de,tıareket
ettikierini anlamak g"y"t u"rit. Korktuk]arı muhakkak. parti_
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nin düşüncelering göre hareket etmedikleri takdirde başları-
na gelecekleri çok iyi biliyorlar.,, Fakat bu meselenin çok daha
derin bir minö taşıdığı aşikirdır. Bun]ar ilim adamı ve ayni
zamanda komünisttirler. Ama önce komünist, sonra ilim a-da-
mı, Komünist olarak Komünist Partisinin ..yeni açılan devrin
dimağı>> ve .öütün hakikatların kaynağı,> ölOuguna inanmış-
lardır. Partinin kararr, ilmi tecrübeİerde bile aÜl ve mantığİ
takaddüm eder.

. Böyle bir hdlin bugün mevcut olmadığı, durumun değiş-
miş olduğu i]eri sürü]ebilir. Gerçekten bütün Rus ilim adİrıİ-
larının Lysenko'nun fikrine iştjrhk ettikleri söylenemez.

Fakat üzerinde _durduğumuz mesele Lysenko nazariyesi_nin doğru.veya yanlış_olması değildir. Biz burada, ilmi haki-katların bile emirle komünist partisi tarafından t6vin edi-lebileceğini belirtmeğe çalıştık. Bu du_rum bugün aÖ aeglş-
memiştir. Rus ilim adamları, sadece komünisi partisi tara-fından müsaade edi]en ahvalde, görüş ve mütalöalarını değiş-
tirebilir]er. <<Hakikab>ın Komüniit Partisi inhisarında oİ*"r,keyfiyeti bugün de devam etmektedir.

DüRüSILüK :

komünistler dürüstlük arar]ar ve dürüst karakterli in-
san]ar vetiştirmeğe çalışırlar. Fakat, onların aradığı dürüstlükiı{arxist - Leninist. dürüstlüğüdür. Nazarıyat iaf,asi"a"- çotbgş3li, bir yazar olan Komünist Çin BaşÜanı liu Snao-İrıl,
«Iyi Bir komünist olmanrn yollarui adlı kitapta şöyle demeı<-
tedir:

. "Fakat, Komünist Partisi uğruna, sosyal sınıf ve milli hür-
riyet uğruna, y6ni_insanlığın esaietten kuriu]mr.r, ,ory"i ,rır"a,
buyuk qelişmeier kaydedilmesi, ve beşeriyetin milyon]arca insa-
p1 içine alan büyük ekseriyetinın menfajtı ugruni bir feJakör-lıkta bt:]unmaL icap ettiği takdirde, sayısız-komünist İartisimensubunun ölümü soğukkanlılıkla' kaişılama]arı ve en 

-ufak
bir tereddüt göstermeden her türlü fedai<arııı<ta uulunmaıarı
icap edecektir. Bu fedakArlık, Komünist Partisi -u"r"|1u"r"r"ekserisi için, gerekirse mukadd_es bir gaye uğruna ı<endi t"y"tr.r,
istihkar etmek,. ye,qa *dürüstl ük ve adal et rğ.rr" <ll met, l"e,l<l ln-
de kabgl ve mütalia olunur.r, (2)

_ _ug.,].rl ölmeğe hazır olduk]arı acaba nasıl bir dürüstlük veada]ettir? Bu, komünistlerin dünyavı istil5, gayeıeİine tıümet
eden bir hak ve ada]et anlayışıdır. du tarite g?i" "ıor"pir-§iahnMarxist - Leninist hak ve 

-aa]aıetinın 
tam m?nasıy1" İu""rr,i-

(2) Eu Shao-Chi, «İyi Bir Komünist Olmanın Yollarııı(Pekin: Yabaİıct Diı Yayınıarı) satıife s6-o.
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etmiş bir numunesi iü. Krushchevln Stalin'e hücum ederek ona
türlü suçlar yüklediğini zannedenler hakikatte Kruschev'in
nutkunda kastedilen esas mönA,yı anlamamışlardır. O konuşma-
sında Khrushchev iki ııokta üzerinde durmuştu: Ewelö Stalint
tasvir etmiş ve onu o derece iğreııç bir mahlük olarak göster-
mişti ki bir çokları bu sözlerden Stalint takbih ettiğini zan-
netmişlerdi. Hakikatte söylediği şu idi: Stalin bir ciniydi; hem
de isteksiz bir cöni değil büyük bir şevk ve coşkunlukla cina-
yet işleyen bir caniyü. Cindyet işlemekten zevk alırdı. Kendi
arkadaşlarına işkence yapmaktan bile heyecan duyardı. Ya-
iıudi doktorlar 

-Zdanovlu zehirlemekle suçlandırılıp hapsedil-
dikleri zaman, Stalin tahkikatı yürüten mes'ul şahsı yanına
cağırarak bu doktorlara tatbik edilecek işkenceyi teferruatıy-
İıı İnlatmıştı. İtirafta bulunmalarını teminen şu üç usulün tat-
bikini istemişti: «Dayak, dayak ve gene dayakr. Sonra şöy-
le bağırmıştı: Dediğim gi.ine kadar suçlarını itiraf ettiremezsen
kendini yok bil.

Khrushchev tasvirinde Stalin'i bir zırdeli olarak göstermiş-
ti. Stalin hakkınoa söylediği şu sözler şayanı dikkatür: "Sa-
bahleyin kendisirıi ziyaret edenlerin yüzlerine bakarak _şöy-
le deİdi: ..Gene ne halt karıştırıyorsunuz?r> <.Bu gün gözlerin
hilekir bir tilkinin gözleri gibi parlıyor. ,,Ziyaıetçilerin Sta-
lin'iıı yanından bir dost gibi mi, yoksa kuştına dizilmek üze-
re silöhlı muhafız]ar araiında mı ayrılacaklarını kestirmeleri
mümkün olamazdırr. Stalin'i cinayet işlemekten sonsuz zevk
alan bir cani, bir megalomanyak, ve bir sadist olarak tasvir
eden khrushchev sözlerini şöyle bitirmektedir: "sakın beni
yanlış anlamayın. Stalin iyi bir a{amdı. O bir Marxist-Leni-
histti. Bütün 

-bu işleri. Marxist - Leninist olarak yapmıştı.>>

Khrushchev,in seiefini daha parlak sözlerle övmesine imkin
yoktu.

Acaba bir şahsın bu derece zıd şekilde tasvir edilmesi na-
sıl mümkün olablllrl Geçmişe bir göz atarak Stalin1 bir de
tarihı bakımdan tetkik edelim. stalin, komünistlerin henüz mu_
hasara alt;nda bir garnizon durumunda oldukları bir devirde,
iktidarı ele almış v1 onları neredeyse dünyaya hökim _olacak
bir mevkie yüksÖltmişti. Amerikan eğitim programma _kıyasl.a
üç misli mülıendis ve'fen adamı yetiştirmek gayesi_güden eği-
tiİı programlarınr hazırlayan ve tatbik mevkiine_koyan Sta-
lin,dir. İfmi araştırmalarr himayesi altına alan Stalin,dir. Hür
btlnya'a" yaşayan her ferdi hayatından endişe duymağa.sevk-
eden- denıialiı-ve füze programlarını hazırlayan Stalin,dir.
Çin,in ele geçirilmesini organize_ed_en Stalin,dir. Amerika ve
diger Htır bti.ya memlekeileri devlet adamlarını aldatan Sta_

lin"'dir. Komünİzmi dünya fütuhatına açılan kapılın eşiğine
getiren Stalin,dir. Bir kaç nesil sonra komünizmin bütün dün_

Ş"v, t"tt"aecek olsa, yenı bır nesil tam bir saadet ve bolluk
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içinde y4ş_amağa başlasa, bu yeni nesli yaratmakta büyük eme-
ği geçen Stalin saygı ile anılacaktır. Karakter ve mizacı naza-
rı. itibaıe ahnmayacak ve unutulacaktır. Ölüler asla şik6,yet
edemez]er. _Ggçen_ sonbaharda dökülen yaprakları kirn dü-şü-
nür? Işte Stalin Marxist - Leninist hak ve adaletinin muhİe.
şem bir örneğidir.

SEVGİ :

Komünistlerin saf, Marxist - Leninist ..sevgi,, si gösterme-
ierine inanabiliriz. Bugünkü sovyet Rusya öumhirbaşkanı
klementi voroshilov'un sovyetler Birliğine t6yin edilen itkAmerikan sefiri william c. Biıllitt'e öğünmek için anlattığıbir v_ak'_a, Marxist-L_e_ninist sevgisinin mükemmel bir örneği
olacak $eğe$eÇir. 1934_ yılında-Rusya'da verilen bir ziyafetle
Voroshilov Bu]lit'e şu hAdiseyi anlitmıştı: *].919 yılında, tes-lim oldukları takdirde gerek kendilerinin ve gerekse esıeri ile
aileleri efradının tekrar evlerine dönme]erine'müsaade edece-
ğim vaadi ile Kiev.'de onbir bjn Çar subayını tes]im olmağa
ikna etmiştim. sözüme kanarak teiıim olm"a]arı üzerine onb*ir
bin subayın hepsini erkek çocukları i]e birlikte idam ettirdim.karılarıyla kızlarını ise Rus ordusu tarafından kullanılmak
i:zere umumhaneiere gönderdim.r, sonra da, zavallı kadınların
tımumhanelerde m6,ruz kaldıkları korkunç muameleye üç ay-
cian faz]a tahammül edemeyerek can verdii<lerini, sözierınö iıi-
ve etti. (3)

Voroshilov bu şekilde hareket ederken düşündüğü yegöne
şey Marxist - Leninist <.sevgisi>> tarafından dilite ;;ı;r" -o.u.-
sip,lere _riayet etmekten ibaretti. kendi inançlarına göre doğru
{9l9":.dürüst şekilde, ve sevgi i]e hareket ettigine 

"ro'ırraı. 
xur.ai$ §ıllylyı fethctmek ve insanlığa yeni bir"ruh ,şİl"-"l" ,r-

zifesi. yüklenmiş bir fert. ofarak gördüğüne şüphe }İol.t". rrr_şısında ise erkek ve dişi hayvanlardan müte§ekı<ii nır sürü
mevcuttu. Bu sürüye verdiği sözü tutarak oiları istediği gi-bi kullanabilirdi. İnsanlığa yeni bir ruh aşılamrı. 

""-r"?autukavuşturmak gayesi uğruna onları ortadan kaldırmak ir-u-u,kendi iradesine kalmış bir işti. kendisinden bek]enen 
"arit"yı|paçık olarak göldü. Bir komünist ola.ak başka şekilde hare-ket etmesine im]<dn yoJ<tu. o bir hiçti, karşisı"jaı.i-lnsanıa-

1," 93 !ıç Pii d_e§gri yoktu. Mühim olİn, tarihln emrettlğİyoı-
du. Vazifesini derhal kavradı. Bütün erkek]eri cel]dtlara'levdi
etti. kadınları ve kızları ise umumhanelere gonderJi. Bunuyapmakla Iiızıl ordu daha faz]a kuvvet kazaimış, dünyanınfethine biraz daha vaklaşmış, insanlığa yeni bir .1r, ,şİl"-"amacına doğru bir adım daha atı]mışti. voroshilov vicdanı bir

16
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pınaı suyu kadar saf- ve temiz olarak kendinden beklenen u]vıvazif eyi başarmaırın ır"rr,"iij', o"" Tevın çle ürperdi. Marxis t-Le-
İlTilŞ,"""ffi ',1?*rf}hş[, jii*ff *i"ttiğ# jfllİoı"",t

,.__ 
K?-üristler yeni.bir dünya ya

ı*"il,:;ti;ıf [.i.}ii,şj*tf.f ittftlil;:,il{**#
ffi:=İl-il"Ji;J:llufl',':*#ffi ,,|".lg"ı,gı=".,-,1'iı,to-kazandıracak sosyilist u*l.t"il=,lJjİ ]"l"nlığa yeni bir ruh

5f i§l"#,i,":trii;;;y;;;;;ff ,ğ,l'i:Hiil.fl:1"ff lxlTs;l
,, *. 

Bj!9li'"tç v9li.l5^ ruh- aşılam*,r."gyle hazır]adıkları
i:Tl 

"r"1""*tffi;ifl? 
s,;vl u. ni. İ'""]-'.lrrd ı r. D ünya f ethedi] dik_

H:ş+,i§,;t#,#iLi*?I*§f;İffiffiŞ{Lfl#il
F"Ğ,u*-ffiill"bff;,1,tH:,İff ":rfi$f H,?sh,,rt};ceza olarak mütalöa,eaiımeme]i'Tij,-a,.. Bunun sebebini Sos-yal ilimlerde aramak, ıa,i"".."^g;'ili" zuı,ım değildir,- üu şe-
İ,+hiT::ilJ"fJr-;f 'f;;i}_xx-ffj,k",,g.u,,ii,-t]",alı.,i,,
al an op era t o rıın i e ıiı<ı e v rp iiğ i' iii' ff ;İ L:l"ilX":i-"1f,'İ 

ı et i-ne

,,. #İ,fİl1.11t#;İ:'İXaateryalizme dayanan bir doktrindir.

<,,Tanrı mefhumunu idr6,k ettik]erinde.onu biı Tanrı ola--ifltrlİİil'-,;lTii'i"rJİJJ?İ;.çiİ,-"1"sğı.ı.ı."i#ui,ı"".

şi::",lTÇtİ'itl;Lllil,l*ili,f 
,##[-§:,Htf il*its:

İŞr,!itt[,[l*tlıı,?",".;l:"a:l#*,ilE.i11l-,'il*?'iil:.
g:#ş;ş*,"**:x+T**,t*r,*#rfffi

(4) Romans, ciıt I, sahife 21-25
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sefesine inandıkları şeklinde tefsir edersek, dünyayı fethetmek
ve bizi ortadan kaldı_rmaR programlarının gerçelİle-şmesine yar-
dım etmiş olunE. Komünistlerin neye inİndıklannı bilirİek,
onların davranışlarınr anlamakta, tefsir etmekte ve önceden
kestirmekte güçlük çekmeyiz. Var olmakta devam etmemiz
ancak bilgi ile hareket etmemize bağlıdır.

\
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u
BiR yENi üyr xoıuü.Msr rrş«iıAtINA NAsıL

SURUKLENIR ?

Birçoklarının zihinlerini meşgul eden ve diğerlerine nisbe-
ten en fazla tekrarlanan soru şudur: Zenginlerin, aydınların ve
hatt6, ündar insaırların komünist olmalarının sebebi nedir? Bir
gokları şöyle der: ..Komünizmin fakirleri, cahilleri, istismar edi-
lenleri, zulüm altında yaşayanları cezbetmesi sebeblerini anla-
rım. Ama nasıl oluyor da zenginleri, aydınlarr ve dindarları
kendine çekebiliyor? Milyonerler, profesörler ve hatt6, din
adamlarr niçin komünist oluyorlar?r>

Hakikatte, komünizmin fakirleri, zulüm altında yaşayan!
ları ve istismar edilenleri kendine çekme kudreti pek zayıftır.
Komünizmin en fazla tesiri altında kalanlar aydınlar ve öğ-
renci entelektüellerür.

Bellibaşlı komünist şahsiyetlerin hayatlarını tetkik eder-
sek ekserisinin öğrenci bulundukları sırada komünistliği ka-
bul etmiş olduğunu görürüz. Oregon Eyaleti'nin Portland şeh-
rinde bulunduğum sırada çamaşırlarımı almak iizere bir temiz-
leyiciye uğramıştım. Söz arasında temizleyiciye komünist iler-
lemelerini gösteren bazı rakamlar saydım. Tehlikeyi sezecek
kadar zekö sahibi olan temizleyici: <.Bir şeyler yapmak li_
zım!,> diye söylendi. Bir an düşündükten sonra sözlerine şöy-
le devam etti: ..Karınlarını doyurmalıyız. Karnı tok olan bir
adamın komünist olmasına imkön yoktur.>>

Ona dediın ki: <.Karınları tok olduğu halde komünistliği
kabul eden birçok kimsenin ismini sayabilirim.» Ve bir nefes-
te şu isimleri srraladım: Karl Marx, Frederick Engels, Vla-
dimir Lenin, Joseph Stalin, Molotov, Bulganin, Kalinin, Mi-
koyan, Kaganovich, Mao Tse-tung, Chou En-Lai, Liu Shao-chi,
Chu Tek, Ho Chin-mink, Whittacker Chambers, William Re-
mington, Hal Ware. Nefesim kesildi, fakat aklımdaki isimle-
rin sonu gelmedi. Dünyada istediğiniz memlekete gidiniz. O
memleketteki belli başlı komünist simaları ele alınız. Bun-
lar komünist olmayan bir memlekette komünist olmuşlarsa is-
tisnasız. hepsinin entelektüel ta}ebe oldukları sırada koınü-
nistliği kabul ettiklerini müşahade edersiniz. ,

Meselö, Çin Komünist Partisini ele alalım. Bu partinin

ş

-
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başkanı Mao Tse-tung, Peking Milli -Üni-versitesinde öğrenciolduğu .sırada, henüz"yirminıi yuşi"aa iken komünizmi be.nimsemişti. Servet sahibi nl. Çi"İli ".lJ"l..rİl"""gİ,İ' o]anBaşvekil Chou En-Lai, Paris'te-uı.,.ı"i"".rlt"j"'trf;iiioe bu-lunduğu sırada komünistliğı ı.anuı etmişti. ying zengin birÇin'linin oğ]u olan Kızılordu g;ik"-";Jiiii iı,ri:r"İ'fu-rr,-ya'da bir Prusva. Askeri Akademide trtiııı"u -a"iİ* 
ua".-]:en Chou En-Lii,nin t"iı.i"i-li"-iio^;,ı.ri*t olmuştu. Mao Tse-Tung'un halefi oi"..* gösterilen 

"" çoı. ,"tf iii--r"'r-i.iv"tç,olan Liu Shao-Chi .hen"üz ög.enci"oıdue"- ;;."d, ı<'#tnıstıı-
ği, kabul etmişti. Aynı duruıiu her gıttıgı.rı, memlekette mü-şahade etmek mümkündür. Kom,ır'ir-T, u"eil';ü;vadakiöğrencilerin ekserisini 

. 
cezbettiği ,"i- ul" ırrı.Ttrtti]' i<omtı-nizmin _öğrenci entelektüelleri ieden cezbettiği rrırirı-"o",bunun kötü tesirlerini, iza]e içi" gi.iliıe""i-ır.İ't,ı.İtİİ"İ"untı-

sün 1kim kalması mukadderd]ir. - :

Amerika'nın Gliney eyaletlerinde bir Baptist oku]undayaptığım konuşmadan -sonia iki öğrencı--yrnr'mr-e"ıdi. -ii!:
rencilerden birisi, Meksika'lı diğeri" ir" rÇ"v"- rX"Jİı iaı.J\{exico'lu talebe bana şöyle_ ded"i: ..Mexl"o şeİr.l"aJlr, trlr_sil-i yaptığım sırada okü arkadaşır.ima-rn-virj"'ei; ırj, ı.o-münist olduğunu._müşahade ettim. gu ı<o;nünı.t-irp-?g.ur-cileri hücre teskilitr i<urmak ,r."tiyıu trrjrv"ii" urİri,ryo"-]ardı. Al]ah'a inanmayan ve son dörece materyalist bir in-san o]an ]iderleri Moskova'da yetiştirilmiştl.r---"

. Öğrencilerin v-üzde 
-B0- 

gibi büyük bir ekseriyetinin Ko-rrünist,Partisi üybsi. oirnıe;uğı1!*i"l.r.rı. biraz güçtür. Bu,esas itibariyle, komünistlerin -çalışma tarz]arına da avkırıdır.Komünist]er daha 3iy39e n,ivüı. eüi;;;;;.;"-'tuii"^' i"."eden, onları kontrol iıtında üuıu.ftur:arak istisrnar- ua", ,"ç-
,kt ng zümreyi tercih ederler. 

-üaamafirı, 
oe.";"iiı"-;u scız-]eri, Komünizmin Meksika'dal.i ae."""iler üzerindeki muaz-zam tesiri belirtmek 

-bakımından 
"önemlidir orta-ve Ğ,ı.ruyAmerika, Hindis tan, .rapo.ryr,- En d Jn-ezya, İrı.-, 

""b "ğr,-Af "i-ka ve kısmen Avrupa 
"" a-u.İl., Ünıversite]erinde de du-rum hemen hemen aynrdrr. Komünizmin <;giencT 

""t""ıJit,iuı-lere tesir icra etme kudreti ıratıı.aten çoı. ?u"ii 
""- 

ilo".ı.rrç-

"".J;,lHill,i*,f "J5ii3""ı3l,Hğjff ı*o1l?,iti:x",-"*":L,l'.1bu muammanın icy-üi,ı"tı t*--"ri'o.i"y, çıkaracak möhiyet-t"giı. Pg öğrenci'k","' İ;;;Ü;;
mü]teci iai. -h--""ika, 

k-ollarınl ve -"fr:l'İiÜijiğ'f#'§,hT
iltica hakkı tanımıştı. Etrafi *"gi ;; muhabbet halkası ileçevrilmişti. Karnı doyurulmuş r"?r,,ıı.ummel ş"ı.iıj" ei;;ıriı-mişti. Kanunun himİyesine rİğr.r-rİ,-.lnem]i bir şahıJölmuş-
20
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tu, Bütün bunlara rağmen, çocukluğunda komünistlerin di-ınağına ektiği tohum]aİ gelişmekte e;ri ü.rl-"-rİİ;.--"'"
Konuşmasına Amerika'nın haAlı taraflarını, komünistmemleketlerin ise meziyetlerinı say,p dök;;[j;'ilrşı#.'h,,"-rika'{a Laşlıca bozuklı]k, .putro"iiri" işçileri istismar etme-si imiş. Bunu bilhasş1 Gıi.ıİey eyrleİİe.irrde daha açık bir şe-Hag görrnek mümkünmtış." air".ıka'daki refah bir sabunköPüğünden farksızm,ş. 

P.y^'\ap,rı. ko, ,r.nrrda sönecek ıçın_den işsizlik, buhran, ğeşitli k.ir1;. ;; dahili l,r.p-o"Üv" çr-tacl\qııs., Konuşmas ı na 
- 
devam ederei, -i;;;fii5.J'i§'ri-aı

yeni bir demokrasi kurulduğunu, fakai b;;;;;k;;i;"ffi;:zuk olduğundan mem]eketin"i t"iı."t"*ı. ;;;;;ii"hH t*-dığını söyledi. Kısa zamanda bır ye"i au,,oı.r"il-'üe";* nr.-ya'da .mevcut reiime. ben_zeyen 
"L- 

alr* mükemmel bir sis-tem olan sosvalizme.inkılflp"edu"uı.-ş. so.yrıırmir-ırl-urg"çeok daha mükemmel bir. iejim 
"]r" 

'ı."-ti"ir- -l"nii.ı'"ıu-
cakmış, Komünizm -reiimi "it,rar-lnranların mizacı o dere-ce mükemmelleşecekmiş ki bir memieı<etı ıaare ut-it" ıçır,hükümete bile lüzum l."lmayacrl.mİ;.'""""-'ueıu ÇullığJ§

Realite]er onu açIığa., çıplaklığa ve korkuya sevkettiği hal-de dimağındaki ırazarİtıı.i.i". ı.utet"ıerınaen hiçbir şey kay-betmemişti.
Bu öğr,encinin sözleri Komünizmin^öğrenci dimağında nü-fuz şekli hakkında bize bazı k;;l;-]ikr".ler verebilecek möhi-yettedir, Komünizm, gelç ente]ektüelleri kenJi rrt,".'i"t-"tiçin şu dört imkinaan tayaal""-ul.İuar.,

a

1.
2.
3.
4.

Kapitallzmin cazibesini yoketmek.
Matervalist fe]sefesi.
Ente]ektüel gururu,
Tatmin edilmemiş dini ihtiyaçIar.

KAPİTALİZMİN CAZIBESi\rİ YOK ETMEK :

Bir insanı komünist yapmak için il ktedbir. kapitalist sis-teme.. karşı duyd.uğu. ııayianı ı gı yoi. 
"t-uı.ti;^ ü,^##jrİ,ıııı-ne göre, iktisadi buhran..yq }e.p kapitalist ,i.i".ni""üc,.,,ı-maz birer neticesidir- Tötülükleri", i,ı"ry"iı;;;;'öş;İ-teki _çöküntülerin müsebbibi ;;;;;,"ısı kapitalizmdir. Ko-münizmin taraftar topla[ı_ak ıçin "tatuiı. 

"ttiei-iriilr*aoı.t.ır,işte budur. whittaker, Crıamber.,-*iirrtlrirtliği kabul etmişolan tanıdığı her aklı.fıaşınd, i".r",", Ma.*ı.? y;;;;; ;rp,-Jan.kapitalizm tahlilinin, ya"i iı.iirrhi;;i;;"#"'r,j"u.,
kapitalist sistemin ı<açınıımlz nı"-"ut].".i olduğu felsefesinintesiri altında kalarak 'komünisJlieı 

krb"ı "iiidi .tıvı"-jşti".kapitalizmin devamlı olarak İl.ıiırjı-ı"hran ve harplere se-bep olduğu yolundaki ııır*iri-l"li' bt;- k;;; "i"i,]i"jiftt""

ı
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:onrjı, kapitalizmin düTva yüzünden. ka]dırı]masını hedef tuitan Leninist programı b-enimsemet mtıtıım uı" merıraıJ?şliietmez"

.. Sathi 
_ 
olarak,. Marxist tahlil çok ikna edicidir. Marx'agöre Kapita]ist sistem şu iki vaziieyi earü., 

-i;"ri' 
etıımeküzere ma] imöl eder ve iatınalma zuötinfr ya"i p;;;ı iidavtııtttirir. Baska bir deyimle, kapitaliJl blr ceİlveİ;;İ; İİu m,.l-bade]e ediiecek maliarın istiısıı -"L 

bu malları femin etmeküzere paranın tevzii teme]leri üzerine bina ;;irmiştir.Marx'ın kanaatina göre, halk e]indeki p"rr, 
-irtiırJJ'"aıı"n

malları mübavaa etmeye..kifayet 
"a"UlĞ"ul.' ;;;Ş;" bu-lunduğu,. müddetçe ı."pİtrıı.f-!6-ıv"t sağlam ve sıhhatli bircemiyettir.

,,Al"u§ MarT_, kapitalizmin mdhiyeti icabı, im6l edi]enma]larla bu ma]ları mtl_bayaa edecek para arasındaki muva-zenenin uzun müddet devam edemiyeceğini iddia etmiştir.Bunun neticesi olarak, bazı hndiseıe.ın aidara, v"ı.runu ön-]emek mümkün değildir. İstimal edııen malların prr, ıı" ıt"-de edi]en be]irli kıy_metleri vardııı-Bu pr., lti İ"l]ıjl t""-zi, edilir..-Büvük bir- kısmı haftalık tıcretler hilinde malı im6,1edeı işçile6, direktörlere, imalöta nezaret eden]ere ve hade-melere kadar her türlü amele ve müstahaeme oa"nİ". Utrl.bir kısmı ise istihsal vi,sıtalarınu-rrırip 
"ı"" İ"ırirır.^t"rufr.-dan k6r olarak alıkonur. Endüstrinü iıı. ı.".iı"İ-rrmli".,r-da kAr olarak mal sahiplerine ödenen paralar makineler vebinalar _gibi yeni vatırım mallarina--iırtivrç a"ilı,";;;';r."-biyle tekrar tedavüie_ intikal eaer. İmaı .iıiu=" u,i vliiii- .nrı.ları ha]ka satılmaz. B9y.t:.-9,_ yrt,"r---rllarını ı-"ai 

"a"" ışçı-]ere ödenen ücretler, ıiıtrııaı< maaaeıerı ;ür"r;;";; kuila-nılır. k6rın sermayey€ ilövesi sirasında tedavülde bulunanpaıanın. mikt_arı, istihlAk maddeleri mtıbayaisınu ı.ıiuiJi 
"a"-cek seviyededir. Fakat zamanla y"t"; ;ikir;;;'i;b;i'kJ ;","r-kine temin edilecek v,e. bu 1ıp 5iatirim malıa.inın -rnuirr.,-

1,1j_l!iü",ç kalmayacaktır._ Bu ju"İ"yu erişildikten ,o""1 l.a.olaraK odenen naralar tedavü]e çıkarıIm_ayıp bankalarda top-
]ana.ca.k v..9 böyigcg, yalnız';;i, =fi;i'edenlere 

ödenen ücret-Ier tedavüle intıka] edecektir. teaavtııe lntiı<ai ;J";;;'ni, pr-ra]ar ise imal edilen malı mubavrrv, l.iİrvJ 
"J"-"İJ""Si"-den, ihtiyaçtan fazla mal imal ;ii,"f " 

netic6sini-J"ğ"i".uttrr.

, İtı$;rlc!a1 fizla imal edilen malın. miktarı başIangıçtaazdır. Hattö dikkati.çekmeyeceı< uır sdvıyed"di;. e"ı.-ri'ı'rtıır-sal .fazlal.ığ_ının tedriöen aaha teıııı-ş"üıa" -""irvr'i,ı.-r*
gecikmez. İmalitçıların depolari- -Jı" dolar, satıcı]arın en-vanter ve ihtjvacları tamaÜen karşılanmış b]İ a"."-r'eir"ıve nihayet fabrikaların elinde, olduİİİa uzun bir *üJa& ?alepleri karşıla5ıacak seviyede miı ,toı.i,""" mevcut bulunduğu
t2
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noktaya varılır. Bu noktaya erişilince, imalötçılar, aşağıda
yazılı iki şıktan birini tercih etmek zorunda kalır]ar. Birinci
şık'ta imalAtçılar şöyle deyebilirler, <.Şimdi karşılaştığımız
başlıca güçlük, halkın elinde bu mal]arı satın alacak para bu-
lıınmayışıdır. Ha]kın daha fazla para kazanmasınt temin
edecek çareleri araylp bulmamız lizım.r, İkinci şık'ta ise
şöyle düşünülebilir, <.Şimdi elimizde yeter miktarda mal var.
Muayyen bir müddet yeni imalitta bu]unmamıza lüzum yok.
Mal stokumuz tükeninceye kadar istihsalimizi durdurmak-
tan başka çare göremiyoruz.r, Normal olarak imalAtçılar ikin-
ci şık'kı tercih etmekte ve fabrikalarını kapayarak işçilerine
yol vermektedirler. İşçilere yol verilmesi mubayaa gücünü da-
ha da azaltır ve durum daha kötü bir şekil alır.

. Marx'a göre bu neticnelerden kaçınmağa imk6n yoktur.
Istihsat ihtiyaçtan fazla mal imaline ve bu da işsizlİğe yol
açar. Işsizlik ise mubayaa gücünün aza]masr neticesini do-
ğurur. Mubayaa gücünün azalması ise mal stokunun sür'at-
le yükselmesine ve daha fazla işsizliğe sebebiyet vereceğinden,
durpm daha vahim bir mahiyet a]ır. Bunun neticesi ise buh-
randır. Depolar halkın mubayaa edemeyeciği mallarla do]ar.
Ekonomi durgunlaşır ve işlemez hale gelir.

Durum bu safhaya girince malların satın alınabilmesi ve
ekonomi çarklarının veniden dönmesini teminen halkın mu-
bayaa gücünü arttıracak çarelerin aranlp bulunması zaruret
halini alır. Tarihi tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki istihlök
maddeleri yaratmadan halkın cebinin para ile dolması ancak
harp sayesinde mümkündür. Şu veya bu vesile ile bir harp
patlar. Harbi finanse etmek için para bulunur. Endüstrinin
çarkları harp malzemesi imal etmek üzer dönmeye başlar.
Para bu imalitta çalışan işçilere dağıtılır ve netice itibariyle
depoları dolduran istihlik maddeleri mubayaa edilir. Depo-
ları dolduran malların istihlnk edilmesi üzerine normal ima-
Iit yeniden başlar ve yukarıda izah ettiğimiz hödiseler birbi-
rini takiben tekerrür eder. Böylece, Marx'ın iddiasına göre
kapitalist sistem devam ettiği müddetçe buhran]ar , devam
edip gidecektir.

Bu tez kuwet]i ve ikna edici bir tez manzarası arzeder.
Bilhassa, bir çok Marxist tezleri gibi bu tezin de kısmen
doğru olması, vaziyeti daha tehlikeli bir hale sokmaktdaır.
Izah edilen durumdaki bazı değişik tarafları ele alıp bunlar
üzerinde zihin yorduğumuz zaman gayet makul bazı netice-
ler elde etmemiz mümkündür. Ancak bu neticelerin muhak-
kak muteber olduğu iddia edilemez. Çünkü rrazarı dikkate
alınmamış bir çok önemli faktörler vardır.

Ewelfl şunu söyleyelim ki Marx'ın muhakemesi teş-
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hise dayanmaktadır. 
.Koyduğu teşb, ı 

" 
ts;"k ;ll; ko.m ü n i s tI ö. ti", t,,üXli'?, 

" 
İiflTr,""'İ -ğ.tX}, t3;kil]erinin muhakkak. ;i;&;ftlö iddia -edi]emez,--NitekimKapitalizmin Marxist ?;İ;"f.r"i;"'ryg* olarak yapıIan tah-li]ini benimseven 

Sln:l jİ:İ";;="plr. 
.tamamen farklı tedavi

ff§}'-"#rJ;vsiYre,etmektedir]ei. Tdese]6, §;;;;1'ti"ii fikri

ri,",ffi :*|,iiHÜfil,ş,,i,'İ-'j,#",tİll{f#;{-i#
sal muayyen fası]alar];;"ğ";;;e;l-"li .,"-ğİ,.fffi,ga te_kabüI edecek miktarda .rııiİi"-"i?,ı hisse]eri tevzi ealimetidir.Ha]ka dağıtılacak o;;";;;tü ii.i!il.i"ı" ihtiyaçtan iulı, ı*aıedilen mal]arın -rnrvrrr,"ir't"jil",ı-ası neticesi istihsalindevamı mümkün olur." 

*]-'-'gg J\qılc

Hem sonra Marx'ın tezinde tevzi i]e ilgili çok mühim b6-zı faktörlet nazarı ıtıur"u 
-uıli-i-,şt,". 

Bu eierim bir eko-nomi kitabı olmamakı" tu.Jul'Tfr,.rı 
-edi]en faktörlerden ba-zılarınr zikretmek l."n"J*.-b" İu'İ.lt.l". aşağıdadır:

1. Paranın dinamik mahiyeti.,2. Ekonomide psikolojinin Jü.3. Rekldmcılığın ma] İevzii ile münasebeti.4. Müstehlik kredisi.
5. Pivasaların devam]ı olarak inkişaf etmesi.6. Halk kapita]izmi.
7. Hükümet ve mevzuatın rolu.

1. Paranın Dinamik Mahiyeti.
Para statik değildir. Bir miktar parayı üç dört defa har-ffitri işiİill", Jğ 

aort. mlsl ı' -,ı, " uı "aue;şİıİ;-,;ıİİ.İagı 
a-

işİ#ff ,*şlıelt-}*çx,,',l*}-:f,ffi Hil*İmal satın alır. Malı satan şaİııs ,İJ,q çeki banÜada paraya
İ?H:';'i"rt"-i - rryyur-- uji" - 

"i, 
İ' m,u bayaas ı n da kul I aı ı r.

n u,, i, ii,,- ;iİ; i İ"ffi lt !İf #iTj"*' aax;. tl, :: J.fr:şda ayni şeyi yapar. B; -'İ"""#İru 
_or, defa tekerrür

[irl,,Eş,i::,tİaİ,:tH{j.il,ff i,"1""T",l*ı-:nru:*,,*ı:lçek el değiştirir] ıv"ii.ut;;ki"iJilnan on şahıs 6ir arayagelerek çek bedeli"ı ı.r.i,ıi-lk";;;; ona-r dolar ödemeğekarar verirler ve yüz J"ıI.,' ".rı;;;, -t;;ü.ü;'n,i,iJ"rrg-men her biri on d"IT }a;_stioİ';İ Işte bu hikdye kreümeselesi ile paranın teaavııi-iıiJniri'mu-ttak a nazari itibaraalınması lüzumunu açıkça 
""trv"'l.İvmaktadır.
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2, Ekonomide Psikolojinin Rolü.
İktlsadi bir 

_buhranın.,yaklaşmakta olduğuna herkesininandığını ve böylece on ikl ,y ?,lda"tle yeni bir otomobilalmamak kararı "verildiğini -t"il"üım. 
Bunun neticesi ola-rak otomobil sanayiinae-anı üJ-ürrr.ur, baş gösterir. Halkınpsikolojik davranışınn nır memıeı.etin -ekonomisi üzerindeçok büvük tesiri öldug" ,,,"-ı.rl'ı."ı.tır. İşte iktisadi nazari-yenin bu cephesine Mirx r";aİ;""-l-Ç"r-"İlşjİr..

3. Reklömcı_lığın Mal Tevzii İIe ilrünasebeti.
Müstehlikin psikolojik davranışı mese]esi rekldmcılık vemal tevziinoe reıiıamcJiğ,;;;iü ;lrrrr,r. yol açar. 1958 yı-

|]nda. baş gösteren iktisidi a".dl"ı. sırasında bu faktörünönemi tam m6,ııasile anlaşılmiiÇ- ırrıı., ,rii" uıi.iğ'J'teşvik
islT esıış bir kampanya içılmışt,. İi"'ı.#;;;ffT"",şcesindeiktisadi durgunluk' uii nrıi.r., iuı.ıı"ı- almadan giderilmişti.Böylece belir]i zama_nlarda t"k";;ü;' eden hidis"ı-urau.r' ı.uçr-ııılamıyacağı hakkındrı.ı lırrxiii iazariyesi suya düşmüştü.

Rek]ömcılığın önemli rolünü nazarl itibaryı almadığı içinMarx'ı kabaha"tlı bulmamız Jog.r*oır,nur. Çünkü, Marx'ınyaşadığı devirde rek]Amcı]ık e,iaılstrisı-;y"=;#';Lv'i"ttr.
il..n",""a 

Marx'ın taraftarlarırı-"suçıamamız oirı"a "aog"u

4. Müstehlik Kredisi':
Bugünkü kanita-lizmin en göze çarpan tarafı, müstehlikkredisi sistemini 'ge]iştirmiş;;;;,;. 

Her çeşit mal bu günpeşin para mukabilinde değil, ileride ödemek vaadi i]e satınalınmaktadır. Ekonomide çok önemli bir faktör halini alan busistemi nazar. itibara almadan yapılacak tahlil]erin hatalı oI-maması imkAnsızdır.

5. Piyasalarrn Devamlr Olarak İntişat Etıııesi :

İnsanların eme]leri sonsuzdur. Bu durum, serbest bir eko-nomide piyasaların_devam]ı olarak genişlemesine yol açar. Bu-gün Amerikan endüstrisinin büyüi< bir kısmı üı, ıor| ,ur"ewel_mevcut olmavan ma]]ar ima] etmektedir. Son ,r-Llrr-da inkişaf eden yeni endüstri şubelerine misil olarak muaz-zam elektronik endüstrisini zikredebiliri z. Bu günkü ev]erin
çift araba alan garajlarl çeşme kadar normal karşılanmakta-dır. Pek kısa bir zaman sonra otomobillerin yanında bir dedeniz motoru görmeğe alışacağız.
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6. Halk Kapitalizmi :

Amerika'da Marxist doktrininin benimsenmesine mAni
olan başlıca sebep, bu memlekette halk kapitalizminin inki-
şaf etmiş olmasıdİr. Marx, bir cemiyetteki servetin, sahası

ğittil<çe 
-daralan 

mahdut bir zümrenin elinde toplanacağını
İİerl İtirmıiştü. Serveti elinde tutan zümreye burjuva._adınr
vermiş ve Itapitalizm içindeki tabii kuwetlerin tesiri ile bu
zümreye mensrrp fert]erin sayı itibari5zle günden güne azala-
cağını iddia etmişti.

Marx nazariyesinin tam aksine olarak, Amerikan endüst-
risinde mülkiyet devamlı srrrette genişlemektedir. Bu gün
Amerika,da teşkllatıanmış işçi saylsl kadar hisse senedi sahibi
mevcuttur. Kıia bir zaman sonra, hisse senetleri sahiplerinin,
teşkilAtlanmış işçi sendikası üyelerinin sayıstnr aşaç_ağını. söy-
lemek hatalı 

'olm,az. 
Hisse senedi sahiplerinin çoğu, bu şekilde

temin ettikleri gelirle çeşitli ihtiyaç maddeleri satın a]ırlar.

Bu gerçekler, ..sınıf mücade]esir> tezini gülünç hale soka-
cak mahiyettedir.

Marxist prensiplerine en büyük darbeyi indiren Ameri-
kan sanayiinde mülkiyet sahibi işçi sayısının günden güne
artması olmuştur. Hisse senedi sahibi olan bir işçi sın_ıfının
bütün dünvaya şamil sınıf harbi tezini gülünç hale soktuğu
meydandadır.

7. Hükirnetin ve Mevzuatrn Rolü :

Marxist tahliller, hükümetin ve mevzuatın ekonomi ile
ilgili rolünü tamamen ihmal etmektedir. Antitröst kanunlar
A'merikan ekonomisinde inhisarcılığı önlemiştir. Hükümetin
iktisadi meselelerdeki rolü hakkındaki şahsi görüşünüz ne
olursa olsun, bu faktör ihmal edilemeyecek derecede önemli-
dir. i =İ

' Yukarıd a izah edilenlere rağmen Marxist tahli]lerin bir
çok kimsevi ikna etmiş olduğu bir hakikattir. Tecrübesiz öğ-
İenci grupları karşısına çıkmak ve on]arı hazırlıksız yakala-
mak sÜretivle hemen hepİini Marxist tezinin doğruluğuna ik-
na etmek Lasit bir iştiİ. İşte komünistlerin yaptığı bundan
ibarettir. Bütün dünyadaki öğrencilere temel prensip olarak
kapitalist sistemin kötü olduğunu, buhran ve trarplere sebe-
biyet verdiğini öğretirier. Öğrenci entelektüelleri komünist
vapmak için başvurulan ilk tedbir, kapitalist sistemin cazibe-
sini vok etmektir;

Durum objektif olarak mütalna edilirse, kapitaliz_m lehi-
ne söylenecek- çok söz bulmak mümkündür. Kapitalis_t sis-
temi, diğer sistem]ere rlazatar. daha büyük miktarda mal ima-
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lini mümkün kılmış, bu ma]]ann daha büyük bir eşitlikle
tevziini sağlamış, ve daha yüksek seviyede şahsi hürriyet te-
min etmiştir.

Bana hitap eden Kore'li öğrenci, .<Amerika'da diğer bü-
tün memleketlere r,azarar. daha geniş hürriyet mevcut olduğu
bir hakikatti», dedi.

.*Ya, bu çok enteresan» diye cevap verdim. .<Acaba Ame-
rikan halkı bu geniş hürriyeti nasıl temin etmiş?r,

Şaşırarak yüzüme baktı. Sözlerime şu şekilde devam et-
tim :

.<Gel şu meseleyi beraber inceleyelim. Amerika'da hürri-
cak şekilde tevzi etrnek esasına dayanır. Hürriyetin maddi
temeli, bol miktarda mal ima]ine ve bu ma]ları her şahsın
hürrivetin maddi icaplarından faydalanmasını mümkün kıla-
cak şekilde tevzii etmek esaslna dayanır. Hürriyetin maddi
icapları, yeter derecede yiyecek, barınacak bir yer, giye-
cek, ulaştırma imklnları ve sair ihtiyaçlardan ibarettir..Ame-
rika'daki maddi sistem, her şahsa, diğer bütün sistem]ere na-
zatan daha bol miktarda yiyecek ve giyecek temin etmiş ve
daha rahat evler sağlamıştır. Bu maddi bolluğa A]lahln bir
kulu olan, Allah'ın inayeti ile dünyaya gelen, sevilen, günah-
ları affedilen, değeri hı-ıdutsuz olan, elinden alınmasına im-
kön olmavan tabi1 bazı hakları bulunan insanoğlunun manevi
varlığını il1ve et. Hayranlıkla bahsettiğin hürriyeti doğuran
işte buradadır.r>

Sonra. şu soluvu sordqm, ..bu kadar bol miktarda mal
istihsal eden ve bu malı bu kadar geniş kitlelere tevzi eden
maddi sistem acaba nasıl bir sistemdir?r,

<<Bilmivorum,r, diye cevap verdi.

..Havır, hayır, biliyorsun. Buna eminim. Yarım saatten
beri bana bu sistemin fenalıklarını saylp döküyorsun. Bu sis-
temin adı Kapitajizm'dir. Beğendiğin ve göklere çıkardığın
hiirriyet ile bu kadar nefret ettiğin kapitalist sistem arasında
bir münasebet mevcut olabileceği hiç hatırına gelmedi mi?,,

Muhatabım ne diyeceğini şaşırmıştı. Bunlar o dar çer-
çeveli tez içinde işittiklerine ve öğrendiklerine hiç te uyma-
;ıan şeylerdi. onun inandığı tez tamamen işlenmiş ve son şek-
lini almış fikirlerden ibaretti. Benim izaha çalıştığım ve onun
için yeni olan fikir]er, hayalinde yaşattığr ortamr darmada-
ğın etmişti

Ko]lektif mülkivet fikri bazı insanlara çok cazip görü-
nür. Fakat bu sistemin seraptan farkı yoktur. Hiköye edil-
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djğne_ göre blr Rus fabrikasına uğrayan bir ziyaretçi, işçilere

= İşlter, <<Bizim>> dive cevap vermişIer.«Bu fabrikanın bulı.ııduğu arazi'kimin?r,
..Bizimr>.
..Fabrikanın imal ettiği mamü]ler?r,
İşçiler gene, ..Bizimr> diye cevap vermişIer.

... . .Dışarıda, bür.,ük bir otomobil parkının bir köşesinde kü-Iüstür. üç otomobil duruyormuş. ZŞaretçl, ..ğu a,İl"Jr1.1 *"-balar kimin?r, diye sormuş.

. İşçiler <,Bizim ama birini fabrika müdürü, ötekini siyasikomise_r, üçüncüsünü ise gizli poıis ı."iia;ş;;"ffi;" 
""rupvermişler.

. Bu ziyaretçi Amerika'da bir fabrikaya gitmiş ve bu defaAmerikan işçilerine aynı sorulalr scrmuş.
«Bu fabrika kimin malı?r,
İşçiler. ..Henry Ford'un,r, diye cevap vermişIer
..Bu fabrikanın bu]unduğu arazi kimin?r,
<.Henry Foid'unr>. \
..Fabrikanın imal ettiği mamül]er?r,
..Henry Ford'un>>.

Fabrikanın dışında her çeşit ve modelde modern Ame-rikan arabaları i]e hıncahınç-aoıu uir otomobi] 
-|""İr-"r.-rş.

Ziy ar etçi, ..Ş u d ı ş a rda ki o tom o b İ lİ u 
" 

- 
1.1 rnİ" İ;" a'i}İ"*.;;;;ş.

İşçiler, ..Ha, on]ar mı? Bizim,r, diye cevap vermişler.
sizi bilmem ama, ben şahsen otomobi]i tercih ederim.

. - 
kapitalizmin aslında katti kolıektif mülkıyetin ise iyi ol-,duğu yolundaki iddia son rrfi""ır.a, 

".t"y;-"ç;k;n'üjr''taı.ı-kat]e tezat teşkil etmektedir. romrı"ır-ıri iıJtla"la]- buıun-duğu mem]eketlerden _milyonlarca-insan firar etmekteür.Sevdik]eri her sevi terkedön uu ınsanıa", i.o*.ıriJ'iJri" ,ı-tınriaki korkunç' hayattan l.urtulmal< için gurbette yaşamayıtercih etmektedirler.

kapitalist sistemin bütün kötülüklerini kabul etsek bile,Amerika'dan .kaçmak için değil- Amlrika ya girebilmek içinher sene bin]erce, insanın ha-yatlarını tehrike;;-.oi.i"-üu.rr,nasıl inkir edebiliriz. Bir_ çoüarı gı.ıeşık e.i*iı.r"iü'lvıei.-sika arasındaki Rio Grande nenrlnİ yılrÖ.el< ame.ll.rÇ, g"ç-meğe çalışır. Gavele.ri_ Amerika'd, u" y,ıı.r"fi;;;; ,iİnaar-d:na. ka_vuşmak değiıdir. C;;i;. 
"ri"aiıştık a-;"r,ikri"lavatstandardına göre yaşamağa da,*,Jr"i*] İi.ı-,]ri"--"."rr"a,
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İil,§EH'ff i,JuRTioJlx1,,xlitt?§liTİi§i,J,i11,,1iı".i;
hürrivetin, bunürci_an 

. -;il;;' tujiı,".ırıurı" nı" riiı..Ji,J' einıcezbettiğini söyleyebiliriz.
Maamafih, bircok öğrenciler kapitalizm denince utançduyarla-r. Bu öğrencıler "kapitaiirt--ririu*ı" 

ı..;i,ı-- 
"ia"ğrl u"-şarı sağlavamadığı ve yerine bir yenisınln kurulması gerek-tiği yolundaki komünı.l ti,ı"e liJ;;;;};;;ffiil: ğİ 

'u-
ze inaıran bir öğrenci, ı<omtınist-o1*u'yoı"nda itk adımını at-mış sayılır.
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öğrenci, komünist programını mantıki bir program olarak
nıütalia eder ve komünizmin tesiri altında kalır. Çünkü ko-
münizm bu fikirleri mİntıki neticelere ulaştırmanın yolunu
bulmuştur.

Komünistlere göre insan benliğinin her özellik ve davra-
ilışınrn kaynağı beyinür. Beyin, şartlı refleksler şeklindeki
tecrübelerin bir araya gelmesinden teşekkül eder. Bu tec-
rübeler daha ziyade iktisadi bir mahiyet taşıyan muhitten
elde edilir. Düşüncelerimiz, hislerimiz, inançlarrmız, sevükle-
timiz, sadece iktisadi muhitimizi aksettirir.

Bir kere bu fikri kabul ettikten sonra ,şu neticeye varmak
gayet kolaydır: Muhite tam mönasiyle hikim olduğunuz tak-
ürde insanlara istediğiniz fikirleri aşılar, karakterini arzu
ettiğiniz şekle sokabilirsiniz. Böylece komünizm, ilim ve ma-
ıeriyalizm sahalarında insanlara yeni bir ruh aşılayan bir
program halini alır.

Yeni bir ruh aşılama programı insan dimağın4 geniş bir
ufuk açar. Komünistler bir çok insanlara muvaffakiyetle yeni
ruh aşıladıklarını idüa ederler. Hattö, <.Yeni Ruh Aşıladığı-
ınız Milletle»> başlığını taşıyan bir de kitap neşretmişlerür.
Mükemmel vücut yapılarına, mükemmel zek6lara ve mükem-
mel karakterlere sahip kusursuz insanlar meydana getirecek-
lerini ve bu insanların tam bir saadet içinde bir arada yaşa-
yacaklarınr iddia ederler. Bu projelerini ilim sayesinde ger-
çekleştireceklerini belirtirler.

Programın ilk adımını, ilmi ihtiyaçları lealist bir şekilde
kabul etmek teşkil eder. Şimdiki sosyal muhit Kapitalisttir
ve kötüdür. Bu muhit dejenere insanları, canileri ve her türlü
kötülüğü yapabilecek tipte kişileri ortaya çıkaran muhittir.
Bu muhit mevcudiyetini idame ettirdiği müddetçe insanlığın
mahiyet ve mizacını değiştirmeğe imk6n yoktur. Ne şekilde
hareket edeceklerini tiyin ve tesbit eden bir muhit içinde ya-
şayan insanları değiştirmeğe uğraşmak ve iknaa çalışmak,
beyhude ve saçma bir gayretten ileri gidemez. Bu şekilde ha-
reketin halen yıkanmakta olan bir çocuğu kurulamağa, ça-
hşmaktan farkı yoktur. Çocuğu kurulayabilmek için ewelö
banyodan çıkarmak lözımdır. Ayni şekilde, insanları da değiş_
tirebilmek iiçn, onları, içindg bulundukları kapitalist muhit_
ten çıkarıp almak gerekir. Bunda muvaffak olabilmek için
ise, komünistlerin bütün dünyayı fethetmeleri ve kapitalist
muhiti tamamiyle yok etmeleri icap eder. Bilöhare, menfaat,
hırs ve bencilik umdeleri üzeriıde bina edilen kapitalizm ye.
rine, hizmet, işbirliği ve toplum menfaatları prensiplerine
ınüstenit sosyalizm ikame eülmelidir.

Yeni sosyalizmin mÜhitinde doğan bebekler, feragatle ve

30



al

cak

\zII

me

bu
m

a.ca

löp
ar

cak.

sari
den

edil

ciur,

o

dar]

tün .

hibi,

K

tıra

karşılayacak seviyede
ebediyete kadar dev,am edecek.
öldürücü hastalık] ,üe

faydalanacakl ar. insanl ığın
Kötülük, cinayet, açl rk,
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kalan birer kelime olmaktan başka bir möna ifade
Dünyaya yeni bir gün gibi doğan komünizm altın

b9|l9k, kardeşlik ve karşılıklı hizmet anlayışı bütün
birbirine bağlayacak.arl

v.s.'ye tesadüf edilmeyecektir. Böyle bir cemiyette bü-
yüksek kültür ve teknikle mücehhez, feragat sa-

: .<Acaba komünist cemiyeti tahakkuk ettirmek mümkün
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olabilir mi?>> Bu. soruya cevabımu <<evet)> tir. Bunun müm-kü,n o]abileceği Marx{?^ - Ğ;i"ir- teoıisi tarafından i]miyollarla ve hicbir şüpheye -uyar"-""rmeyecek şekilde izahedilmiştir. Hatid ud. teoriae, uu"şu.ıv"tt"ki sınıf mücadelesininzaruti neticesi olarak, böylj uii"",iriyutil ilir-v" iiıiiöı açıkşekilde belirtilmiştir.,, (rİ
İnsanlığın ısl6h.. edileceği hakkındaki ilmi program, Ma-teryalizm felsefesi üzerine Ül"a-eaİİ-rşt,".
Bu parlak ve 

_şaşa91.1 hedefe ulaşırken nahoş bazı mesele-lerle karşılaşılacaği_iabiidir. B" -"la"i";j;;' bH;iirtı, to-münistler dünyayi fethettikleri r;;;
ya şayan i n saniari a 

. 
m e ş gü l 

" 
ı -;k 

- 

p;: bİliİ *,?*r,i,İ "ioIİ]iiltİmuhitte doğan ve büyü"ye" b; i;;ıar ken-aT-"i,şit]r., şu-kilde düşünecekler, ırırĞggguı.i"rr';;";;"kı;;-"J''iirİ"i 
"o"-ceklerdir. Çocuklarını yetıştirmeı.' ıği bunıara bırakı]dığı tak-dirde ker,di düsünce ve vajıf]ar,", o'rıJ.l"'r;;L#;ff öiİşr.rt-ları aşiklrdır. Böv]ecu, ı.o-,.i"]rh;"t" yeni karakter]er ve mü.kemme] .bir beşeii .",i"ıy"I-y;.;i-"i p.o;uleri tahakkuk et-meyecektir. Bu sebepJ 

91 

- 
g 

91 
Jv,.İvC- u,İ- lİİrJ"İ 

".İİ'.-oıtft.ı "r,
yerlerde bırakılması mümkün" o]Jmlyacaktır.

Bazı]arı buralardan alınarak ölünceye.ka$1r çeşitli fay-dalı iŞlerde çalıştırıIacaı.t,._ g"rriai, j." oruı şekilde tesis eül_miş eğitim müesseselerinde, yani iş hastahanelerinde, öze] bireğitime tibi tutulacaklardıi."Ko-i.,ı.tı".e göre, kapitalistteınüri demiç hastal ı k, 
--k"pı t"ıi si- ri;;;; 

- 
h;tH; "örı,iHj'i."r-

siplerinden doğar- ı<rpitaııit-""-jv"it" iş, kdr ve mükafatile birlikte müTal,a ;i;;;;."H"Ibr'*'rşi, başlıbaşına bir mü-kdfat minasını tazammun.etmesi ğereklr.. Kapitalİst cemiyetinkapitalizm hastalığına _mtlpteıa-ııllırri, kurbanları çatısmak-tan başka bir savJ güaüınieyen ı.lm,ını*t müessese]erinöe te.davi a]tına dın]aöakürJr.. Bü-;;u"..u]"ı".a" her sabah erken-den çalışmak üzere_ uyanacak ve gecelerl, zihinlerinde her-hangi bir mükifat düşıincesi 
"ı-rı.§rn, yorgun ve bitap ha]-de tekrar yataklarına'çekilecekl-erJd' gı. nevi tedavı maııi-

I il"i, trş,, v,"n b u çal ı şm', ""ii ""ri"ai" t" 
"i-r"- 

i"irı i tJıj''ı.roıtr-ırzm hastalığından ..kurt-ulmaları mümkün 
"i;;;'k#.'#m,ı-nistler, hastalığa müpteJ,, ı.rpıtrıı#J.i ısj6h etmek üzere. birçeşit tedavi enstitüsü 

. 
d"."-'*a"- "-"ü" -u" - 

ç"ı,Ğ; 
*'ri,iir.u-

selerini açmakla ı<elaj]g1ıni ;;"r;; merhametli ve insani-yetli_ bir iş yapmış te]6kki 
"e;.I;^Ö;ıe;;;l;;-;;"'!#i tı-zrm bu mükemmel 

,tec]avi_m_üesseselJ.İnı ..esl. kamplar», şek-linde tavsif etmemizi" ."n"-tl, 
-[".:"", 

cehaletidir
Ancak,_ şifa verici bu tedavi ameliyesine sadece genç-
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iff ,,,ll,*1:ill}İfji#T:?1,§,?#Jiğl"'Lİ,*,f ,*,&,ffi 
*3,:x-yaşlı mensuplarınm ıse, aliy_a-rü;ii.;;;-'i;;,.,İ;;;i g"..-kir. komtinistler btınun teniııeiı-ıçin mukaddes bir vazifeolduğuna inanırlar. su ınsarrıa;-n yeni bir muhitte mes'utolmalarına imkön yoktur. Ö"ır.İ"'ı-ıra ;diım;ı';;;bir iyi.lik ve lütufkörlık -olarak ;üfie, eder]er. Komünistier bunuyaparken vicdanlarır r"r.e kaaar r,rı".L.--ğtıritü"'i-nandık-ları materyalist fel6eteye .eö*,- U"u lmlıa hareketiyle ken-dilerini, bütün beşeriyet"i,rfaı, Zt.iJt ;af"j; iil;r'Joı"uı-- _ceğimiz parlak ve şaşialı ıreaeiıe.i"e uı" ,Jr.-at"'l*i" v"t-laşmış görürler. Burjuvalar fazla hassa, oımaea ;ev-fr ettik-leri müddetç, bu_imha l,".uĞtİp"İ 1,oş;a;İ";;;İ;. Fa_kat insanlığın ısl6hı için başka-Uİ-İ""" yÖtt .l--" -----.

Komünizm tarihi, kardeş katliamlarını ve topyekün imhaedilen milletleri tescii eden ü;;;;ik. mahiyetini-t-aşır. Ferdinhayatı.için gösterdikleri ıstiır}aıın'nududu yoktur.- kurbanedecekleri insanın bir dost, vey_l-uil-aü6ü ""i;;; oniir ıçnehemmiyetli bir meşeJg aeeıidir. 
-hurva 

rom,ınıst Şartisi,kendi kurucuların, $pH İfr;;şİ;r. Stalin ilk Bolşeviklerinbüyük bir kısmını, öıdürmtıliü.: 
- 
i;-ü;;-iii";';;J.Ü'riiı r"

üı'*j,,Hlj;tütIff 
,i?ii*tİ.:Jı*;,*ı;lik jış,1"ı**"*:

mişlerür. Bütün bu, vahşeti v"ti".i uıı."ı".il"'"ie.ti, uı.-çok aydın komünistlerin ve "b;-;;;""da kültürlü Amerikankomünistlerinin sadakatlarında ıreiırr"gı . riii"hff'"..ış"-hade edilmemistir. Komünisi|e.ı"-ia.ıt edilemiyecek kadar
]<o1k-unçbarbariıkla.,,,""tt"-ii-""i"tJı"tttı"Tı"r""i"'.)i}o'.art-]eri hareketlerle karşiıuş"ri-u"'ı"r""irrr" komünizmt - nefretve tiksinti duvarak iea_{etmemeıeri bi, ;"i..ü;;;"t"yiut ,uşaşkınl ığa sevİ<etmektedir.

Kendilerini komünistliğ_e vakfeden şahıslara göre bütün
Hlix?".tli:il,,',,},?i,Tıl?}:,Ğ' f;;t# j,1l#i,i""tt

**f :":ii+§ld;nti**İL.jl,Hİll,TşriEı,İü*TJ;Hona sonsuz bir kıvmet izafe etmek aptallık oi"".-ü'tııJi oırnsosyaı sınıftır. Tarı4 k"pitdil-;,,iİi liia"ti.işiir]ti.,"ur,-aleyh, bu sınıfın imhİ editmurİ-l-ar,^-Jr".
Amerika'da kapitalizm,- diğer bir çok memleketlerdekikapitalizme nazaran .da!a f";i;-i"kişrf etmiştir. Bu sebeple,

$pglikq'{a kapita]ist virüsü uuüffiarın sayısı diğer mem-Ieketlerdekine kıvasen aana vükseİkİİ.. gl"ru;"İ"vlr]-İ"'lr"r-
.Elfı 9üs,rl 9lanİ_ar1 yoketmet-İğ-n a"l,"__ şd"llİ-lİ"-prog_ramın tatbikine ihtiyaç h6sil oljcattı". koiltı;;;'^ i,.,,"-rika'ya h0kim olduğ-unu uır an ıçın-'t"rruitıği;?-'Lı.dıra"
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sııııf tasfiyesi ile ilgili olarak bu mem]ekette tatbik edile-
cek programın, diğer memleketlerde uygulananlara nazatan
cok daha geniş olacağı muhtemel ve tabidir.

Komünizmin zaferini sükünetle karşılayan ve mütalöa
eden kapiitalistlere şu soruyu sormak isterim: Tarih tarafın-
dan reddedilen Kapitaljst s:nıfın bir mensubu olmanız dola-
yısiyle siz ve aileniz efradı bir imha hareketi ile karşılaşırsa-
tılz ve yapacaksınız acaba? Sivri burunlu bir kurşun yerleştiri-
len geniş namlu]u tabanca. kapitalist sisteme uygun olarak ge-
lişmiş olan refleks]erinizi kanlı bir yığın halinde möziye göm-
mek üzere ense kökünüze dayanırsa, düşünen hayvan neslinin
ilmi yollarla ıslihı ve sınıfsız bir cemiyetin doğuşu gibi mu-
kaddes bir gaye uğruna ölmekte olduğunuzu düşünerek bu
ölüm anında teselli bu]abi]ecek ve ölümü metanet]e karşıla-
yabilecek misiniz?

ENTELEKTÜEL GURUR :

Komünist olmayı mümkün kılan üçüncü faktör entelek-
tüel gururdur. Onsekiz - ondo_kuz yaşlarındaki bir öğrenci ye-
ıri entellektüel muhitindeki hürriyeti hissetmeğe başlar. Ya,
vaş yavaş anne ve babasının bilgilerini küçümser ve onların
çok az şey bildikleri düşı"incesine kapılır. Son onaltı veya on
;ıedi seneden beri on]arın geri fikirlerinin ve cehaletinin farkı-
na varmarnıştır. Fakat artık bilgi nuru i]e çevrildiğinden o es-
ki günleri unutmanın zamarıı geldiği kanaatine sahip olur.
Kendi memleketindeki an'ane ve inanışların ne kadar müpte-
ze| ve bayağı şeyler olduğunu düşünmeğe başlar. Hattö
Washington ve Lincoln gibi insanların bi]e egoist ve haris ol-
duk]arı zehabına kapılır. Ailesine ve vatanına karşı duygula-
rı zayıflar. İşte bu safhada, genç adam komünizmin ağzına
l6.yık bir lokma teşki] etmektedir. Artık durumu büyük bir
ehliyetle muhakeme edebilecek parlak bir enteleküel olmak
vasfını kazandığına emin olarak, bu derecede yüksek zekö
sahibi bir şahsın bütün insanlığın ısldhını ve mükemmelleşti-
rilmesini temin edecek büyük programın icraatçıları arastn-
da yer almasr gerektiğine inanır. Beşeriyetin muhakkak bir
değişikliğe muhtaç bulunduğuna ve bu işin kendisi için bi-
çilmiş kaftan olduğuna kaani olur.

DİNİ İHTİYAÇLARIN TATMİN EDİLMEMİŞ OLMA§I

Komünist olmaya yardım eden dördüncü faktör, tatmin edil-
meyen dini ihtiyaçlardır. ..Insan yalnız yemek için yaşamaz.r,
i{ayatın bir gavesi olması şarttır. Insanlar, A]lah'a tapmak için
yaratılmış bir kalb]e doğarlar. Kendilerinin çok ötesinde olan
yüksek gayelere erişmek, kendilerini feda edecek]eri mukad-
des bir şey bulmak, uğrunda yaşayacakları ve gerekirse öle-
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cekleıi bir inanışa sahip olmak üzere dtinyaya gelirler. Allah'ın
mevcudiyeti ink6r edilmek suretiyle fıtraten temin edilmesi
gereken manevi inançlardan uzak]aştırılan bir insan, çıkar yol
olarak önünde komünizmi bulur. Komünizm, dini inançlar-
dan uzaklaştırılan \bu insana, erişilmesi gereken bir gaye ve
kader gibi görünür, hayatına bir möna verir ve uğrunda-feda-
kirlık yapmağa değer amaç halini alır.

Büyük servet ve içtimai mevki sahibi bir insanın komünist
«ılmasrnı, bütün servetini komünist gayeler uğruna harcaması-
nı ve hattö bu yüzden haplshanelere düşmg{ni, birçokları, akıl
sıı, ermez esrarengiz bir olay olarak mütalia ederler; bu gibi
hareketlere bir mflna veremezler.

Kendimizi böyle bir adamın yerine koymağa çalışalım. Ço-
cııkluğu en mükemmel vasi ve mürebbiyeler elinde geçmiştir.'
Çok zekidir. Hayatının ilk çağlarında Allah'rn mevcut olmadı-
ğını, Allah denilen bir kuwetin varlığına ancak geri kafalı ve
aptal kimselerin inanabileceğini, kendisi gibi mükemmel idrök
ve yükse} zeki. sahibi.bir şahsın Allah'a muhtaç olmadığını
öğrenir. Insanların menşei hakkındaki Darıpin nazariyesini ve
medeniyetin, kültürün, faziletin, ahlik ilminin ve dinin menşei
hakkındaki Marxist nazariyeyi kabul eder.

Gençlik çağında öğrenmeğe ve etrafında cereyan eden hö-
diseleri müşahade etmeğe başlar. Balta girmemiş ormanlarda
yaşayan hayvan cinsinin, vahşiyane mücadelelerden ve barbar-
]ık]ardan sonra medeniyete ulaşmış olduğunu düşünür. Yapıcı
kuwetlerin insan nesli üzerindeki tesirini görür ve-bu tesirin
insanları çeşitli milletlere, sınıflara, yaratıcı kültür kollarına,
medeniyetlere, m€ııfevi inanışlara, eğitim müesseseleri ile sos_
yal müesseselere ve dini itikatlara ayırış şeklini müşahede eder.
Bütün bunlar üzerirİde düşünür, kafa yorar, hatt0 düşünceleri
hu mevzuları da aşar. Kendini sonsuz bir yalnıdıkniçinde kay-
beder. Hayatı mönasrz, gayesiz ve hedefsiz bulur. Fakat, henüz
idealizm ve gençlik heyecanı ile dolu bir,yaştadır. Acaba kendi-
ni tatmin etmek çarelerini nerede ve nasıl bulacaktır? Bazıları
bunu sporda ararlar; diğer bazıları ise kendilerine zevk ve eğ-
lenceye terkederler. Fakat bütün bu çareler kendilerini tatmin
etmekten uzak kalır.

Birdenbire, rüzgörrn kulağına fısıldadığını duyar: tarih, en
büyük cömertliği göstermekte, en seçme, en zeki insan]ardan
birkaçını vazii.e başına çağırmaktadır. Tarihi görüşe ve tarihin
iradesine dair gerçekten tam bir bilgi sahibi olan bu kişiler, ta-
rihin şimdiye kadar yaratmış olduğu en mükemmel teşkilötın
sinesjnde birleşerek, dünyayı fethedecek ve yeni bir insanlık
yaratacaklardır. Genç adam, bütün bunlarr parlak bir hayal ola-
rak zihninde yaşatır. Kalbi ve kafası bu parlak hayalle dolar.
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Gözlerinde yıldızlar ışıldar. Bu ona, komünist gayeleri uğrunayaşamak ve gerekir.9.. ö,lp9k gtlcıl verlr. Bu hayaller, Allahduygusundan ve her tür]ü i"rfci;; man.um t;ĞiEi; adet6,dini bir sığınak vazifesi eöni;--=*"
Bir insan ko_-}..T:' o]arak _dgğ-g?; sonradan komünistolıır. Komünistler, dylva yüzündekİ yüksek okul ve üniversitemuhit]erini kendileri :ği""au*-ı,"tı, kryrruk o]arak müta]6a:9.*:. Gençliğe. yanl ığ fikiri;;';;ııur."r,r,r, materyalist fel.seıeve uygun fikir]er.veri]mesine ;; ";;;il "J-J#rı ıı,tı-yaçlarının tatmin,eülmemesin;;;;r* olundukça, komünist

:lil,f tş:ii fl i,tr;11".". 
- *" İş Ğ* a s ı ı m ü ca d e ı J ? t m eİıı z ge -

BİR KOMÜNİST NASIL YOĞUBULUR 2
KoMtİNİsT PARI,İSİ; MENŞEİ vn rnşı<İr-Arı

Komünizmin e]de ettiği başarıların, beşeriyet tarihinde em-sali görül memistir. xo-ririirtı 
"iJ;'Ğ" tekrar imkansız görü]en

iilu' b,rş,*..mışlardır. B;ri;';; İi""a"ı.ı bütün müteh-assıs]a-rın aptall ığını ortaya 
]<öypuşiardır.' vii-ı Çi."',ır"?iilrrrrrgıbir şahıs oİtava 1,İrp Ur!tİ" ttii"]rra, mevcut durumu be]irtenbir kehanette"bujunia, tıörkes ;;"""1; ,ıry "a*-ru^ff; çokgül ünç bul urdu. l<91_"1*!İf ;;;;;;,yı nas ıl el de etmişI erdir?Bunu yapabilmek için nasıl uı. ı.".]""ik;il;;;;;i";;j'

Komünizmin e]de ettiği başarıIar, teşkilAtın iyiliğinden do-ğan başarılardır. Komt"ır-i i"itcTi...uı,o.o.ik-aoİtrin veyafelsefe prensipr üzerine. aigıl,-bi;iJşiılat prensipi üzerine ku-rulmuştur. Komünizm, ı.e.iş*ılı. #'jeştıl6ts ızlığın, kurulu birdüzen ve teskilit tarafından=;;il r*ı""ş h;iil;iiliirtayakoyan mükemmel Ul. *""l. İ"şİİİJa'J..

KoMÜNİ§T PARTİSfu\İN Iı{ENşEİ :

Temel felsefi 
,ve_ ekonomik komünist doktrinleri, KarIMarx ve Frederick gü:,];];;d;ff;;i";Hffi;;i|. 

rn.,ikisi de takriben ıg+o iTa igil-;,iff, 
"ras]nda yaşamışlar ve-eser]erini yazmışIardo. HryritJ 

^oür*rr", 
sırada, Marxist fi-.Eırleri yavmak üzere bir_çol. t"*l.uİ"" teşebbüsler yapıldı. Ennihavet Rusva'da ..So.yJO"-ll."J"iİçi Partisi. adı 

-dtında 
birMarxist par"ti kuruü.d": P;r;;;i"il'ı.*,].rı"şunda en çok emeğigeçen P]ekhanov isim]i nlr'şJ,rİİ. 't"

1903 yılında. Rusya Şgsya] Demokra-t İşçi_Partisi, Belçika-n ı n başken ti B rüksel ;d 

" ul." üpl"il;k itĞ:^ rririi e,il'f tü.tive şamatacı ihtili]cileraen m.lİelel.LlJ _o" beynelmilel çeteningüzel şehirlerinde toplanması", ıti"", loen Belçika polisi-derhalmemleketi terketmeie.ı"ı ta]up 
-u't^ti.- 

i".,rn üzerine, tarih bo-
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yunca bir müIteci cenneti olmus oI:
y ı, no a at t;;ı;; il K;;Ş; ; ff # iİ.,l:İ,Ti:;.ff ş,ülT; jfffhidise]erden biridir. o--, LoırıuIJ.1.Il l1ayaelTrgİ

_^ 5o",g.qye iştirdk_ edenler arasında, temel Marxist hedefı,e gayelerinin tahakkqkunu -İ-ı.,ı" kılatak teşkii,iın neşckilde olması oerektiği-h;;;r;;;;"gayet kat'i ve v6zıh fikir-lere sahip, Vtadİmir İlŞ,ı.h-İ;;;;imii genç bir adam da var_dı, Lenin, askeri teşkiüta-berr"l 
"ürrı. .Pı,za,ryi-disiplin ve eği-time tibi nrofesyoİel .liıtiİalclerd"en mılteşekkil bir partininkuru]masın-ı arzu etmekt"vJı.-i"ı.'uır neyın ve tek bii ırade

liİ:lX"rJt?"Jr*:İ n 
"ı 

r"r"iı., ı t"rtiİ, ve mu tavaa tk6r-tir par_

Pıhir;ii;;il;;;f,tH}iF,f ,xifii,;,;,it},:rrt,İgi{}lşi#tltakririnde, nartl teşel.İuİle.lnİ" fJ. lrrnel birinde, disipjinli birhizmet devresine iani t"iri-"ar" i,rçu'i"-i"ır=l"' i].fıvu tıvuol aralı kayde dil me-u.j 
"ı tutı ı-iliyorau. *Pirtinizin doklrinini,gaye ve hedef]erni ve m.etod]a.rni t".rip ve Partinize ittihak

:11:Ii arzu ediyo."*. Üyulİl. ;;;t-, ödeyeceğim. Partinizinnrzam ve prensin]erine riİyet eaecegİm. Benj üye kaydediniz,r,diyecek her sahiın,,.v"lis"' ı.rü,ii "uiİi-u-"rı 
gerektiğini ısrar-]a belirtti. gü sekild6 b"yrffi;;i,]"rrrı.ı, üyelik ihraz edile-mezdi. Lenin, İarti.üyesİ;İ;k ;üÖen şahsın evve]A bu Par-tinin faal tesekkülleffi";;;;il"?atılması lüzumunu ifadeetti. Partinin-müteaddi; .;;r;;.ilr,İiıı teşeı.ı.ü]Ieri vardı. Buteşekküllerin bir kısm_ı sivii -rii]ii!l".de idi. Fakat fabrika-larda ve askeri kuvv-et]er 

"a-i"ri'İ"rrı]inde de bunlara tesadüfetmek mümkündü,F" t"ş"l.İ;İtİ;;,}9rlrl"gi ;İr]"l İ-rrtirrpeden şahıslar disiplin rıdil;-;;'iğ'utı.,a.tir- şekilde !aıışa-bi]ecek]erini isbat' etmeye uğrİİ"rİ:İr.a,. Parti üyeliği b"yu_si, ancak bu şekilde l."r"r",lErİŞİ^"
Martov, nrensip o]arak bu fikirleri benimsemekle beraber,hiraz ifrata [<actıği agirı"."ri ıi"'i,""i"'ı" takririne muha]efettıttı. Parti teesı<kİııeri;il;;;;;;i'ij.ıra", sıkı disip]ine t6biolarak mütevazı sekllde-|affi;il:; !,5Jiüı." nrri Jr""'#iI şrı,-siyetlerin mer"ut 

:l;btl ü;l,,J" İ;İ.İL A|i;"!;;yu' -ir,rrpbıı]unan veya tanınmış iş r"ar-iri,,-vııı<seı< devlet 
_memur]arı

ve üniversite nrofesöri".i"l au--].]ıJ",na, zikredebileceğimizbu şahısların bör]e tı. -.ıı.eıl"tir"i" -a;ı t"t;ii"Xilir;*r,oş-lanmıyacaklarını " sozleri";' ]İb;';İt'll= e".tlyl tasvip eden vedestek]emeve kararJı, u"i""r"-l"" "şrrr,rı"",rr, 
herharıgi bir ma-halle köşesınde kuru]an gruplam İıııı"t etme]erini ve ora]ar-da çalışmalarını talep, etmek' ffi" oi-rra,. Bu bakımdan. ta-nınmlş şahısların. çalışma tuş"iı.rıılutne katılmadan partiüyeliğine kabul eaıimejeri ıi"tdi.]"i'"'br]rn-".,nı tek]if etti.

Fakat Lenin. bu tektife şiddetle itiraz etti ve bu tin in-sanlara ihtiyaçIarı tuıurımaaffii "il"ıi.tti. i".rırri, " *ı.'t'Jaıgı,
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her üyesini müşahede ve disiplin a]tında bulunduracak bir
Parti idi. Bu Parti'nin tesanüt, disiplin ve itaat temelleri üze-
rine bina edilmesi gerektiğini belirtti. Bu şartlar altında Par-
tiye iltihak etmeyi arzu etmeyenler, Parti dışında kalmak ve
Partive karşı , sergnati beslemek ve yardımcı olmakla iktifa
etmeliydiler. Parti disiplinine tamamiyle uymayacak şahısla-
rın bu partide yeri yoktu.

Takrir_reye konuldu v9 Lenin'in fikri çoğunluk tarafından
irabul edildi. Rus dilinde loğunluk ke]imesinin karşılığı <<Eol-

şevik,>, azınlık kelimesinin karşılığı ise ..Menşevilş> tir. Bu,ltibarla, Lenin'in taraftar]arına ..Bolşevikler,r, Martov'un fik-
rine iştirök eden muarızlarına ise <<Menşeviklen, adı verildi.

Parti iiyeliği meselesinden doğan bu fikir ayrılığı zahiren
pek önemli görülmemekle beraber, bunun iki zümre arasında
ıneydana getirdiği uçurum, dünyanın mukadderatını tiyinde
başlıca ömil olmuştur. Bu uçurumun derinliği ne Lenin ve ne
<ie Martov tarafından takdir edilememişti. Aralarında tesanüd
tesis etmek amact ile toplantılar aktettiler. Fakat bu toplan-
tılarda çıkan kavgalar, uçurumu biraz daha genişletmekten
başka bir işe yaramadı. Nihayet 1917 senesinde bu iki zümre
yekdiğerinden resmen ve kat'i olarak ayrıldılar. O sene zariın-
da Lenin, Çarlığın ilgası ile neticelenen ihtilali takiben, sür-
;;ünde bulunduğu Cenevne'den Rusya'ya döndü ve Rusya Sos-
val Demokrat İşçi Partisi'nin Bolşevikler'den müteşekkil kıs-
rnını, (Bolşevik Rusya Komünist Partisi) adıyla yeniden kur,
du. İşte bugün bütün dünyadaı,lgüşahede edilen komünist ha,
reketinin esas menşei, bidayette -hiçbir kıymet ifade etmeyen
bu ufak teşekküldür.

İnsanlık tarihinde, Komünist Partisi'nin inkişafı hızına
inüşabih bir hızla gelişen ikinci bir teşekkülg veya inanca te-
sadüf etmek imkönsızdır. komünistlerin bu kadar kısa bir za-
manda kendi saflarına kattıkları şahısların adedi, hristiyanlı-
ğın iki bin senede kendi saflarına katabildiği şahıslardan faz-
radır. Hölen okul çağındaki nesil arasında hristiyanlık dininin
esaslafını öğrenmekte olan her çocuğa karşılık beş çocuk, Al-
lah'ı reddeden komünist doktrinlerini öğrenmektedir. Komü-
nist Partisi bugünkü muvaffakiyetini, Leninist teşkilötın
durmadan, dinlenmeden sarf ettiği gayretlere borçludur.

Komünistler, her ş9yden ewel Komünist Partisinin çe-
kirdeğini teşkil edecek, entelektüellerden müteşekkil elit bir
$rrubu kenü saflarına çekmeğe çalışırlar. Muazzam halk kitle-
jerine hitap etmezler. Disiplinli ve kendilerini komünizme
vakfetmiş bir münewer azınlrğının, üstün bilgi ve mükemmel
teşkilöt sayesinde, muazzarı:^ halk kitlelerini kendi saflarına
celbetmesini sağlamak isterler. Münewerleri komünist olma-
ğa sevkeden belli başlı ömiller ve sebepler yukarıda krsaca

a
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be]irtilmiştir. Komünist Partisine iltihak, nurlu bir istik-
bal temin etmez. Buna ilnveten, üyelik aidatı da çok yük-
se]<tir. Brı aidat bizzat kendi şahsınızdır. Bütün mevcudiyeti-
niz ve büti.in ümitlerinizle kendi şahsınızı Komünist Partisi'ne
vakfetmeni.z gerekir. Komünistlerin, beşeriyet tarihinde oy-
nayacakları rolün ve mukadderatlarının ewelden malüm bu-
lunduğu hususundaki inançlarını, Lenin'in ölümü münasebe-
tiyle Joseph Stalin'in yaptığı konuşmada izlemek mümkün-
dür. Stalin şöyle demişti :

«Yoldaşlarım, biz komünistler özel yaradıIışlı insan]arız.
Rizim hamurumuz öze| maddelerden yoğurulmuştur. Biz, pro-
ietaryanın büyük strateii mütehassısının, Lenin yoldaşın or-
ıiusunu teşkil eden insanlarız. Lenin Yoldaşın kurduğu ve lider-
liğini yaptığı bir partiye üye olmakla elde ettiğimiz şeref, şe-
reflerin en yükseğidir. Bövle bir partinin üyesi o]mak şerefi
herkese nasip değildir. Böyle.bir parti üyesinin mdruz kaldığı
tazyiklere ve fırtına]ara herkes tahammül edemez. Böyle bir
parti üyesi olmaya, herkesten önce, çalışan insanların evlAtla-
rı, sefalet ve mücadelenin evlitları, inanılmaz mahrumivetlere
kat]ananlartn ve kahramanca gayret sarfedenlerin evlAtları
iiyıktırlar. İşte bunun içindir lİi Leninist partiye, Komünist
Partisine, ayni zamanda işçi sınıfının partisi adı verilmiştir.

Aramızdan ayrılırken. Parti üyesi olmakla elde ettiği-
miz şerefi daha yükseklere çıkarmamızı ve bu şerefi daima
ınuhafaza ve idame ettirmemizi Lenin yoldaş bizden istedi.
Lenin Yoldaş! Emir ve iradeni yerine getireceğimize yemin

.lederiz., (1)

Komünist Çin'in Cumhurbaşkanı Liu Shao-Chi. ..İvi bir
Komünist Olmanın Yollarır, adlı kitabında, bir komünistin
haiz olması gereken vasıfları şöyle ifade etmektedir :

«Bir Komünist Partisi üyesinin partiye. ihtilile ve komü-
nist dövasına ne derece sadık olduğu, Parti menfaatlarını her
türlü ahvöl ve şeraitte kendi şahsi menfaat]arından üstün gör-
mesi ve bu prensibe kayıtsız şartsız sadık kalması ile ölçülür.

Bir şahsın en ufak bir tereddüt hissetmeksizin ve hatt6,
büyük bir zevk duyarak parti d6vası, sınıf ve milli hürriyet
voluna, insanlığın esaretten kurtulması uğruna, şahsi men-
faatlarından feragat etmesi ve hatt1 hayatını hiçe sayması,
komünist faziletinin en büyük tezahürüdür. Bu, bir parti
üyesinin komünist prensiplere bağlılığını en mükemmel şekil-
de ortaya çıkaracak bir delildir. Bu, bir parti üyesinin proletar-

(1) V. I. Lenin'in bellibaşlı eser]eri. (Moskova : Yabaırcr Diller Yayın-
evi, 1952) Sahife 21.
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5,a ideo_Iojisine karşı duyduğu inancın en güzel bir tezahürü-dür., (2)

Bir Komünist Parti gyesinden tajep edilen başlıca husus;Parti menfaat]arını her. ahvil ,ru ş".uittlu kendi şrır=ri -""trrt-larından. üstün görmesi. y.e b-y p.i,"rin" tuviir,r=J"rtr}'rrarı,kalmasıdır. Bir komünistin kohünizm ugiuna öimeye hazrr
:]Trş,^:."_ b9 uEyr$,ölürken büyük-6ir ğadet J,ry#a-s,'irte-nır- Lenın, komünistleri, <.izine çıkmış ölülen, oıirak tavsifede,rdi. ö]en bir komünist yrı"rr- k""di için al,ıa.i". 

-arırro,
hayatını Komünist Partisine 

"u.-işİİr.

,Şffi *u**' teşkilatının esas nüvesını ..aemokratltmerkeziyeb-, teşkil çder. 
"Esas ıtinarivle-Prrti;"ü;"sayraa

şahısları hövi maha.lli ünitelerden teİekküı udu". 
--iiJ-tlıteye

hücre, kulüp adını takmak-veya tunjara mümasi] masum birisim vermek mümkündür. Bu "tı"ıt"]* marıaıienin-ui. i.iİ"rıo-de teşekkül eden bir gurup, _bir fabrıla ı,,ı"r"ril uı" ;üffi,il:resi^,veya milli bir.grüp şöı<ıina" i"r"t tı, ea"nıiı"ı"r.-İİİr r".-halli gurup veya hücre, maııaııi tıniTuı"rı"-i""iıv"tİ..ı"J toor-dine eden Bölğe Konseyi ıçın tır temsilci seçei t.r"rij.iı".ı"s-eeiq3 demokr"atik.usül" 
""'ı..ıJ"j"." rr*r, olarak icra edilir.Ancak, maha]li ünite, şeç_miş oİdug.u İemsilci ve Bölge Konse-yine. ne şekiıde rey kuiıani""ei ji"ki;"ü^triı,i'Jt-İurİ-"r.

Seçile-n temsilci saöece göıg" 'ro"seyine k;;i;" ,o"*,,ır-
$İii#**sini 

seçen mahaıTf g*nr-ürşi tır--io*iıiırg,,

. , 
M3lı{|i gru_p temsilci]erinden teşekkül eden BölEe Konse_yi toplantılarında her mevzu- agı. şeiiıae -;;l;;?=";;""-kaşa edilir. Lehteki ve aleyhtekı ü,ıttın fikir];;-;;.-rd.tıı.ı..Fakat mevzu reve konup_"i'ır"i nir-ı.rir* uaeünj,kta;r|.rrudurum değişir. bir ].e.e'- k;;; ii.ıia]ı.t"" .;;; ı;;;y-ur.-

Je-r|lıde1 rıiçbırı bu karara tr.i, 
-ıti""rJ" 

b"ü;;;;:'t,r= trr",bütün 
_ 
üyeleri ittifakta baglar.'-ü;;Ğ; k";di ;;i;"lıi"İnıieıe-rjne dönerek hüküm ,e "ku.u.i" o.rı"", teuııe eJeı"".' r"-J<at,. <<Konsey şu kararı 

"ıd;.-_d;'-b." 
-i;h;"riİ,r"i"r"r,

tasvip etmeüm 
"e .alg,yrylde rey tullanaım-.,; alv"rİJrl".. g"kararı şgvkle ve büyüü tır-ina"iı. ]"tılğ 

"t."e; ;""bda""-l", BöIge konseyiıiin aldıeı-karlra 
";İ,İ"";.,i'İ'İ'TİTİ'].

i".t 
"ıi' it?LiJi" ii"',t e tmeı eri ş artt ı r, f,İİ, HX'XIT fl}İ" ffi :susunda alt kademelerdeki grwi".- nı.ırı".ı"" -tır""İ"i oı""-ınaz. Ancak, b6"zı ahvalde, arır, ytıı.rek b' il;;i'tŞ-rjrlrJi,r"tetmek caizdir.
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Bölge _komiteleri dg ayni şekilde, daha yüksek komiteler
::*^ü"rş*i seçerler. Bu dahİ yiiksek l<onİltenln 

"İaİİ, 
l."_

lar]ar. q"T.T_ üyeleri ve daha alt kademelerdeki koriiteler:ıyelerini itüfak]a bağlar. Bazı ahvalde sadece daha vüksekKomitelere itirazda bulunmak hakkı tr",-". g; Ği"irJı"ra".,
F:ç-"l. suretiyle eIı- nihayet Partinin Merkez krr"it"ri'tuş"t-kül eder. _Merkez Komitösi, kendi üyeleri ,r"*ir"-iVlerkezKomitesi İdare Hey'etini seçer. 

- 
nrı.ıaö" Poııi--tııro aa-ı 

-veriıen
bu, İdare .}Ipv'etinö halen ..Pr"rıai"* denilmektedir. Bu ko-ınite, teşkildtın en yüksek kademesidir. Her krd;;;;Lİtomı-
fe]eln."J9,ğı karailar daha aşağı kademeleraekİ ;ü;ü; komi-teleri ittifakla bağladığından, ön"yüksek ı.o.,,it",-va.İ--İı""t",komitesi presiüim'u"taratınaari rirrr, kararlar nihai vemutlaktır. Bu kararlara karşı itirazda butunmak-ır"tı.İ--""-
cılt_ de§ldir. Bu komitenin aidıgı kararlar mutıaı< uır rrtıt.ı*mihiyetini taşır.

,^_,İ"u:ilium,üyeleri tecrübe edilmiş ve denenmiş komünist-
i:T]:.J^:ş,rtl, ka.demelerde birçok _$e işlerl başarniak suretiy-
§_p",nuytre erişmiş insanlardır. Uzun sene]erİen beri komİi-nrsE drsıpırn ve ita.at prensi_pleri dahilinde yetişmişlerdir. Ek-seriyet reyinin kat'i vö mutıak olduğu p"u.riibıriu rılç tereaatıtetmeden inanan şah_ıslardır. Bir karir tir".i"d"-"uv"=-tı.l.r"t
edilmeden önce bu k?.1?"r_şiddetle idtazda bulunabilirler. Fa-kat reye müracaat ectilip kirar ,ı,"J*ü" ;;;;';k;;;ii"t t"-rafından alınan bu kararın Ç9ğr, olduğuna utıttı"-talpi"rı 

""samimiyetleri ile inanırlar. İııTırazi kğıt gıbi i"vı""--oır.rr.Netıseyi,_,tek bir vücut halinde, M""ı.", Komitesine bildirirler.Merkez Komitesi Tapgru dinler, a;;" ı.a"ai*- esüni-mu"ı-besini _oğr9nı1 ve ittifakıa ka"a, ta*ip uou.. ıvı"*ul'ltomi.tesindeki üyeler, daha aşağı kademeler'deı.i tomiiei""" pıa".-ler ve kararı onlara teb]iğ öaerler. o;il;;;;ii;;;;;;ttİt tı,kabul ederler. Tebliğ gdiıen ı<arar iititaı<ıa ı.ru"iuaıiJiı.t""soıtra bu kararın ne şekilde tatbik eaııecegirıus"r" iJtil 
"aı- 

'i!r,.Böylece en yüksek komitede ,ır*" karar, bütün teskitöt-taki her üyeyi baglayıc: blr matıİyet k;;İ;;;.' 
vguuJr UÇl§

. Bdlen, Komünist Partisi dahilindeki ihtilAfların doğurdu-
ğu neticeleri izlememiz mümkündür. Tanı"-iİ--i;;;ifiistıeroturdukları iktidar koltuklarından ansızın tıĞtrırp-atrılrıar.Rezil.. ve kepaze edilirler ve r,aita--aıııme marıtü-m liu"ıa..Komünizmin üst mertebeleri.ra" ,uı.u, geıen u;-irtiian"r, ,"kavgaları işittiğimiz zaman sevinçle gülümser ve komünizminyıkılacağı ümidine kapılırız. r'ri.rt,-ı.o-ilir;il';;ffiset
mertebelerinde vuku bulan tanınmış komünistlerin rlzil vekepaze edilmesi sonucunu doğuran kavgaıarın bir ihiilf,f vebölünme emaresi değil, bir vahdet ve bütünlük emaresi oldu-
ğunu takdir edemediğimizden, ümitlerimiz hep boşa çıkar. Bu
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hödiseler..bir zayıflık ve bölünme emaresi değit, bir kuwetgösterisidir.

_hususu, tarihi hAdiselerle isbat etmek çok kolaydır.jpla }zılında Lenin, dünya komünizminin mukadaerrtiri po-
litbüro'yu _teşkil eden vedi adamın eline terkederek alaıl. Hep-si de komünist dünyasında nam yapmış ve teker teker kendiııefislerini komünist dAvasına vaüteimığ insanlaİdr.- H"pri au,
Lıütün hayatları boyunca komünizme hiimet ut-ii,'ı.om',l"irm
uğruna yuvalarını, aiielerini ve servet]erini terİ<etmiş, buıığurda korkunç meşakkatlara ve mahrumiyetlere katiinmışve uzun yıllT -zindanlarda_ yalmş insanlar-dı. Lenin öldüğıj
z?§a_n bg ,y"{l komünist lideri birbirlerine düştüler ve deli]ergibi birbirlerini ortadan kaldırmağa çaliştılar. En sonunJa bu
mücadeleden sta]in galip çıktı. .oigeiıeri ise şiddet kullanı]a-rak öldürüldü]er. Bizim norma] töfsirimize gbre, komünist
Partisinin. Pölülüp parçalanması icabederdı. Fakat netice, ta-hayyül ettiğimizden tamamen farklı şekilde tecel]i etti. ko-
nıünizm bölünmez bir bütün ha]inde ve daha çok kuwetlen-
miş olarak önümüze çıktı ve hemen hemen düıiyanın yarısrn'
fethetnrek üzere harekete geçti.

Demokratik merkeziyet prensipi iyice anlaşılmadığından,
ortaya çıkan bu netice inanı]maz bir h6,dise olarak ,iııtaıaa
olunur. Halbu_ki bu prensipe göre, Presidium'un kararı mut-
la-ktır. Bu komite, üyelerinden birinin vatan haini olduğuna
karar verdiği takdirde, bu üyenin, vatan haini olduğuna"biz-
zat inanması, vatan haini olduğunu itiraf etmesi ve ktndi ida-
mlna seve seve razı o]ması ]6,zımdır. Çünkü kendi dimağı,
partinin..di,m_ağıdır, layatı ise partiye -alttir. En yüksek k-o-
münist lider]erinin dahi hüyük bir arn) ve iştiyakla buna
inanma]arı ve bu şekilde hareket etmeleri, bölünm"e ve ihtil6-fın değil, ancak vahdet ve kuvvetin bir tezahürüdür. kendile-rini tamarnen Partiye adadıklarını gösterir.

_ Len_in öldüğü zaman komünizm dünyasının en büvük
:riamı Lecn Trotsky_idi. Bütün dünya sŞasi çevrelerihdeTrotsky adı, Lenin_adı ile birlikte, ı<ohııniit ihtilAlinin yara=
tıcısı olarak anılmakta idi. İktidarın Trotsky'nin eline geğmesi
bekleniyordu. Trotsky büyük bir hatip, bir iskeri defa ..iüredi,,
zeki bir filozof, tarihçi ve muharrirdi.-

Fakat Trotsky, Bolşeviklere ancak 191? senesinde iltihak
etmişti. Azçok, bir.adam s_ayılryordu. 1903'te ..Lenin'in hançe-
ri,, olarak tanınmakta ve Lenin'in sözcülüğünü yapmakta idi.
1905 yılındaJlusya'da ihtilal çıktığı sırada-Trots-4y, eetrograd
Sovyetinin Başkanıvdı.. İrıtilal muvaffak o]amaŞınca. tlİrl<it
edi]erek mahkeme huzuruna çıkarıldı. İntııaıin naı<ıı senepıeremüstenit bulunduğunu iddia ederek kendisini büyük bıi ne-
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!ögatle müdafaa etti. Fakat suçlu buiundrı. Sibirya'da müebbet
stırgüne mahküm edildi. Çarlık idaresinin siyasi mahkümlara
reva gördüğü muamele, komünistlerin reva gördükleri mua-
rı:eleye n.azaTan mülivim ve rahimdi. Sibirya'ya vösıl olduk-
tan kısa bir zaman sonra Avrupa'ytı kaçmaya muvaffak oldu
ve orada sürgün hayatı yaşamağ,a başladı.

1905 ila .1917 seneleri boyunca Lenin ile Trotsky arasında
iıazı doktrin aykırılıkları dolayısıyla devamlı bir mücadele ce-
reyan etti Bolşeviklerin lideri Lenin, Menşeviklerin lideri
Martov idi. Trotsky ise Bolşevikler]e Menşeviklerin aralarını
bulmağa çalışan mütevassıt bir grubun liderliğini yapıyordu.
Trotsky Lenin'r proletaryanın en kÖtü unsurlarını nefsinde ta-
.sıvan bir sergiizeştçi olarak suçlandırdı. Lenin ise Trotsky'ye
prensip sahibi olmaya,n bir uzlaştırıcı adını taktı.

Lenin 1917 yılı Nisan ayında Rusya'ya döndü ve Rus Sos-
yal - Demokrat Işçi Partisi'nin Bolşeviklerden müteşekkil kıs-
mından Komünist Partisi'ni kurdu. Trotsky ise enterne edilmiş
olduğu Kanada'nın Nova Scotia şehrinden Mayıs ayında dön-
dü. Istasyonda muazzam bir kalaba]ık tarafından büyük teza-
h.tiratla karşılandı ve Lenin'nin siyasetine uygun şekilde bir nu-
tıık verdi. 1917 Temmuz'unda Bolşeviklere lltllıak etti. Tem-
muz ihtilAlinin muvaffak olmaması üzerine Trotsky hapse-
dildi, Lenin ise kaçarak sa,l<landı. Fakat Trotsky'inin serbest
bırakılması için tazvik]er vapıldr. Nihavet hapisten çıkarıldı
ve yeniden PetroErat Sovvet Teşkil6tı Başkanlığına ve Askeri
Ihtilal Koınitesi Başkanlığına seçildi. Bu sıfatla, komünist ih-
tililinin resmi askeri ]jderi o]du. İntllalin muvaffak olmasını
takiben Dıs İşleri Bakanı tiyin edildi ve Kızıl Ordu'yu kurdu.
Ayrıca, bu ordunun Başkumandanlığına. getirildi. Başında bu-
lunduğu Kızı] Ordu ile ihtilAle müdahale eden orduları mağ-
lüp etti. 1924 yılına kadar Politbüro üyesi olarak vazife gördü.

Trotsky adı büvük bir şöhret ve nam kazandı ve arkasln-
da muazzam bir kitlevi sürükledi. Kızıl Ordu nazarında o bir
kahramaııdı. Fakat büvük bir şöhret sahibi olması bir kıvmet
ifade etmiyordu. Kızıl Ordu'nun Başkumandanı ve çok sevilen
lıir irrsan o]mas, da bir değer taşımıyordu. Ası] mühim
olan husus, Lenin'in ö]ümünden sonra Komünist Partisi Po-
litbürosunda elde edilelıileceği rey adedi idi. Nitekim,
Trotsky'yi iktidardan uza'k tı"ıtmak amacr ile Zinoviev, Ka-
ıTıenev ve Stalin tarafından teşkil e-dilen üçler grubuııun
(Triumvira'nın) tesirli faaliyeti karşısında hemen hemen hiç
rey alamadı. Lenin'in ölümünü. kol]ektif liderliğin müessir bir
şekilde çalışamadığı bir devre takip etti. Trotsky politbüro-
dan ihraç edilCi, Kızıl Ordu Başkumandanlığından alındı ve
Rusya'dan sürgün edildi. Kızıl Ordu'nun başına geçerek Ko-
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münist partisi aleyhine harekette bu]unması mümkün olmaıı-na .rağmen böyle. bir^ şeye tevessül etmedi. Ko-tl"İr]İ"", 
"rl."-ri kuvvet]erin siyasi - 

ıi,ıaksatlarta 1ullanıl-u;;;--;Bo'r"pr.-tizm" adını verdiler. Trotsky Bonapa rtizm'i reddetti ve buyola başvurmadı.

"Tarihi kaderin tahakkukunu temin edecek tek bir vasıtavardır. o da Komünist Partisı'di»,-derai. Hi;;;;'"ii*au oı-mak üzere Türk hududuna kadar getirildi. Rusva'dan kendiarzu ve iradesivle iaçmad_ığını tebaiüz uiti.-ut juviiiiıu, ."-
f a katinde bul ui an I a rar" ı.-e" ai.ı 

"ı*^di-.;' 
toö;iı İiirT'{t*"ı orini, zorla gecir.rnelerini istedi.

, . En nihayet Mexico Q!.v'ç geçerek orada yerleşti ve fikir-lerini yazmağa başladı. ooraııncü Enternasy;";ia=ır;;u. Buarada Try!ş\v adı. ko_münist imparatorluğu "a"ı.ılıi.j" 
""fretleanıIan kötü bir isim ha]inİ a]clı. oTrotsdite; k;ıl;esi Jgızla-rından çıkabilecek en iğrenç bir küfür ölarak m,ıtrııa*oıun-mağa baslandı. En _sonunda, kendi teşkitatina .l;;;;Ç fırsat

i:".]Jgy*" genç. bir. adam tarafındu" 
"ıçrı.ç"r,;; k;;ı.Jı]Ji. get-

i::,i_er,Til_q:'_9iğine kanaat getiren bu genç adam ellne dagcı-iarln _ı<u.llandığı tipte, kısa saplı bir ba]ta iıdı ve Leon Trot-sky'nin kafatasını delerek beyninİ-parçaladı.

,. Lenin_öIdüğü zaman_ Trotsky'nin Rusya'da büyük bir şöh-reti ve itibarı vardı. Fa.tat Tro[sky, Poıı[nıı.onuri .u.ri ıu n"'lıtirodan kovulmuştu. Şöhret ," itiüL., kendisini bu dı.,üettenkurtaramadı. Çünkü, d-emokratik ;";r";ir;;-pr"".öıi.l"" et -re, Komünjst Partisi Politbürosunun kararı kat'i ve'"ırr"ıai..
. Trotskv'nin Politbüroda altedilmesini sağlaya nlar, Zino-ı,iev, Kamenev ve-Stalin'di. Zinoviev jıe K;;ı;;"r- r-urrj.r'ın,

-en yakın mesai arkad.aşı idiler. İı.ısı a"-u,ıyıiı. İğrr.eTsanıuıbirer muharrirdi. Leningrad_ sovyei reşı.iiaİ,t,"=lrş,"al tu-
l xrl Z_rıviev, ayni za manda r.Jm,i"i.İ r"t"."r.İ"":JEeşl<i .iatlnln da baskanl idi. Kamenev ise Sovyet Rusya "c"-ır""drş-
kanı idi. .eu. i]<; şahsın zeki;;; H;;r;, ve muharrir]ik l<abi]i.yeti stalin'de voktu. fakat stallrr.-ıolitbüronun ve partininGeneı sekreteii ıdı Geneı- §J;;.' ;,f;;t/;:';ütlEı.'lİİtnuıı,ıiliyet memurlarını Stalin töyin ediyordu. Soırra, Stalin, bi-rinci sınıf bir kırtağiyeçi_y_di. 'Zinoİiİv ile Kameİe, 

"*rr.,rm
Po]itbürodan uzaklaşt!r,ı]dıklarını t rv."u" ga.arı".' rıeil' Po-,itbürodan ve heırr d.e Komünist PariLına""-ıt"r? 

"Jıımısierai.Qüyük bir tevazu içinde suçlarıni iiirri 
"ttii* ""'"ıii'aj"-tır""iiye olarak partive- yenideiı ıoanuı]e.ini istirham 

-eiiııir. 
a,dilekleri kabul 

""aiıaı. 
B" hail;eyi"ıiıratıa., yeniden kovul-m alar ve tekrar kabu I edil m el eri e- ioı 

"" 
çrı_g,"., "bd;-J;;;-iatıp

etti ve en sonunda Stalintn korkunç-tistTy" metoJĞ"ii," tu-aliyette. bulunduğu 1936 senesirra",- 2-ı.rori&ıe r"m""""."ı.rı-kıp, <<Biz yaşamağa löyık insanıu. iıu-ğiıır. i;;".,il;J'i=ııanette
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bulunduk Lütfen bizi dışarr çıkarıp kurşuna dizinİzrr, ricasın-da bu]undu]ar. Bu ,o" J;;ıJi-§triı" tarafından derhal kabuledildi. uor.ıııııJ.*ıı ueI,Ilal 
^i,:rİj

Sta]in'in iktidarı ele geçirmek için .giriştiği manevralar,neticelenmeden önce, putlrrrari aıi.*"tı cetbelmedi. Lenin'inbıraktığı iktidarın niiüoırı g"krr"iirr'ı, kudretli omuzlarınayükleneceüi büvük bir ek-serly"J-i".rr,"a"" trır-ir"oiir-re,başlandı, ğukhirin 
-çoı. ,eı.i ü. iolr,ı.,ı.t nazariyatcı, .d(omü-ni,zmin Alfabesi,, adiı kitabın -"ırr".ı"ı ve Zinoviev;den son-ra Komünist Enternasyonaı re|ı.i-ı6i,r,., jrş,", ;ö;, Lenincapında bir adamdı. F'ikat- oyı"-ma sonunda'staı?n-y?ai rey-den dördünü alarak ,,,"rrtiu."oiar] Böylece Potitbür6da ekse-rivetle alınan bu kar11,1.y,"9t qİ;il l.öprİl" İ"lİİılrİlTtl. P"_iitbüronun kararrnı _ittif;k]a ü;;k;, Komitesine bildirdiler,

\i!alet,. en yüksekı<omiie-n]n-;i;;}, bu kararı bütün Komü-nist Partisi ,inanacağı ,u .ıavet eJ"?"eı tek emir o]arak kabulctti. Liderler arasrnd-a 
"".eyan ua"" ti"erı"rr" p"#,iy"ı""ı.ruintikal etmesi imk6nsızdı.." -- ----' '

. Bu hödiselerden sonra Stalin iktidarı tamamiyle eline al-dı. itimat^ettiği ve lnanaİgı 1.1;;"İ;; rş baştna geçirdi. Polit-büronun Gene] Sekreteri İİt"tirl"-.l".
, c t o pl a n t1 ; ;;, g;; g "; ;j ;şi İ ;i ;{ İi"§, jfi İlff lil"ş?"ği.Hlyan:ırdaydı. 7929 vılından, tıı.ı-,ı"",-vj"ı ig53 vrı?"" t"a", iı.-tidarda kaldı.

sta]in'in mutlak bir diktatör olması kendi şahsi vasıfları-nın tabii bir neticesi olmayıp r<omıınist partisi'nin möhivet vebünve iti b a rivı e o rtay a çİi.riJ, e,'ii. 
^ ttvivl,iii".'iı".i'iir r, 

"r 
-fından kabul eaıı.n ı<om-iinisi p'r"iripı"rinden bir tanesi. heriv"nl" parti disiplinine riayet ut-"* 

--u"uii.ır"t"i"=ijmasl-
dır,. Bu mecburivet,^ her üy6ni" a"İ-l kontro] ve nezaret a]-tında bulunduğu'.na.,ri,.,,'r"İi"]Ş'r.tı üsiplinini tatbikye teınine memur teşkilita *Orgbüro,, _41]r".İÜ---bu İeştl-ıf,t, partnin dahiıi.,pİüi, t"ştİİatİ-i'İu uı.İıı.t" 

---İ"ı,Şİ . 
r,o_münist partisi dahiiinde çoı.'utıvilı.-liarı mevkilere .yükselen

şah 
ı 
ş J 

a r11 bi le .haı at] a., 
"3 

n ı,li 
. 
Jli- si a;;"'6;'i.;;;"dff ; 

""-zareti altında bulundurulur. Bütüni-eıetbn *,iır"""i."jii' aır-ienir,,Şahsi .görüşleri, kayoedilir. Er"irr,,rırr, resmi ve hususievraklarını, bir anahtarı"da_gizli p"iiJi" e]inde bulunan kasa-jlrÇa saklamağa mecburdur];;. 
-B; 

k""trol ve nezaretten mu-af tutulan tek kisi bir numarr,, ;j;; oıu" }o.upt 
-ği"riı.r'al.

Gizli polis onun Lmri"a"-İrı,İ".rijl"r" ondan emir almak-taydı.

Böy]ece büvük kudret]erine .lağmen, Politbüro üveleribirbirlerinden t-amamen tecrit eaıım-ii vaziyette idi]er. polit-hüroda bir birlik ha]inde. i,9 .nla;i;-i"lıa" hareket edebilmekiçin, toplantılardan cınce birbiii"rlvıJ-irtışarede bulunmak im,
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könıııdsn mahrumdular. İki üye, Stalint şüphelendirecek şe-
kilde bir araya gelse derhal tevkif eülmeleri ve böylec:e mü-
teakip toplantıva gelmelerinin önlenmesi, işten bile değildi.
Bu şekilde, Politbüronun her toplantısı Stalinln mutlak ta-
baiıkiimü aitında cereyan etmekteydi. Politbüronun diğer bü-
tün üyeleri birbir].erinden tecrit edilmiş olduklalından, rey-
lerine müracaat edilecelİ hususları doğrudan doğruya Staiin'-
den öğ,renmekteydiler. Bu sebeble Stalin sonsuz bir kudre,te
sahip oldu.

Stalin'in icraatı akı]lara durgunluk verecek bir möhiyet,
iedir. Khrushchev, Stalin'in şahsiyetine hücum ettiği ve .öa-
t6,]arınır> açıkladığı konu§Ynasında bunları birer birer §aymlş
fakat Stalin'in bu işleri nasıl yapabilüğini açıkça anlatama-
mıştır. Meselö, bu konuşmasrnda, sil6.hlı kuwetler tarafindan
çok sevilen askeri liderleri, Stalin'in öiüme mahküm ettiği_
ııi söyler. Stalin'in, kendisini iktidara getiren Merkez Komi.
tesi Üyelerinden yüzde 70'ini, yöni 137 üyeden 98'ini, 1934 yı-
lında hiyanet suçu ile ölüme mahküm ettiğini anlatır. Stalin'-
in dünya yüzünden kaidırdığı milletlerden bahseder. Harp
sıralarında Stalin'in önünde bir küre olduğu halde bürosun-
da. oturarak sAvaş meydanlarındaki asker1 kumandanlara özel
emirler verdiğini anlatır. Stalintn, cehaleti ve askeri kuman-
danların yalvarma ve ricalarını dinlememesi yüzündqn, sa-
ctece tek bir harekA,tta yüzbinlerce insanın hayatlarını kay-
lıettiğini söyler. Khrushchev bize Stalin'in yaptıklarını sayıp
dökmekle birlikte, Stalin'in bütün bu işieri yapmak için ge-
rek]i kudreti nereden bulduğuna temas bile etmemektedir.
Tek bir adam askeri kumandanların ekserisini nasıl öldürte-
lıilir? Kendi siyasi partisine mensup liderlerin çoğunluğunu
nasıl imha edebilir?

Khrushchev, ..Politbüronun müteaddit üyeleri müteadüt
zamanlarda farklı şekillerde hareket ettiler.r, diyerek, yü}e-
rıdaki sorularr kısmen olsun aydınlatmağa yarayacak bir
söz söylemiş oldu. Bu cümlenin 

-m1nösını 
iyiÖe anlayabilmek

için o 'zamanki durumu öğrenmemiz |dzımdır. Politbü-
ro yedi üveden müteşekkildi. Her üye kendi idari çevresinde
muazzam kudrete sahipti. Fakat hepsi de ayrı ayrı devamlı
nezaret altında bu]unduruluyordu. Yurt içi kbmünist gizli po-
]isi herbirini tek tek kontrol ediyor, telefon muhaverelerini
hiç kaçırmadan dinliyor, hör evrak kasasınrn bir anahtarını
cebinde taşıyor, her_ vesikayı okuyor ve yaptıkları her işi Sta-
Un'e bildiriyordu. Ikisi bir araya gelerek Politbüroda mü-
zakere edilmesini arzu ettikleri bazı hususlarda istişare etmek
isteyebilirlerdi, fakat bu isteklerini tahakkuk safhasına sok-
maları imkönsızdı. Toplantı yaptıkları, Ştalin tarafından işi-
tilirse, Politbüronun müteakip toplantısından önce tevkif edi-
leceklerini biliyorlardı. Binaenaleyh, üyeler Politbüro toplan-
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tılarına birbirlerinin fikir ve davranışlarının ne olacağı hu-
susunda zerre kadar malümat ve bilgileri olmaksızın katı]-
maktaydılar. Hiçbiri diğerlerinin reylerinin ne olacağı husu-
sunda bir bilgive sahip değildi. Stalin aleyhine bir takrir ve.
rildiği ve bu takrir reyleme sonunda reddedildiği takdirde,
takriri veren üyenin hayatına er geç son verilirdi. Komüniz-
min oYa hep ya hiç,> kanununun sonucu işte buydu. Onun
için bu durum ivice anlaşılmadıkça, diğer Politbüro üyeleri-
nin bu stalinist cinayetler se]ini önlemek kuwetini niçin bu-
lamadıkları sorusu cevapsız kalmaya mahkümdur. Krushc-

l hev'in dudakları arasından dökülen, ..Politbüronun müteaddit
üyeleri müteaddit zamanlarda farklı şekillerde hareket etti-
len> sözü, ancak komünist teşkilAtının m0hiyeti iyice anlaşıl-
.dığı takdirde bir m6na ifade edebilir.

Stalin, kudret ve selihiyetleri hudutsuz olan bir mevki
işg6.1 etti 1,e bu mevkie dayanarak bütün tarihte eşi bulun-
maz müstebit bir hükümdar gibi hareket etti. Fakat bu muaz-
zam kudret ve sorumlusu Stalin değil, komünizm'dir. Ona
biı hudutsuz kudreti veren komünizm teşkilötının bünyesi
ve mihiyetidir.

Ayni komünist teşkilAtı bugün de devam etmektedir. Bu
teşkilötta hiçbir değişiklik olmamıştır. Stalin'in ölümünü ta-
j<ib eden hidiseler, Lenin'in ölümünü takip eden hA.dise-
iere tıpatıp uymaktadır. Birçokları bu fikrime iştirflk et-
meyip şövle diyebilirler. <.Fakat, arada büyük bir fark var-
dır! Sta]in vazifesinden uzaklaştırdığı insanları idam edi-
yordu. Khrushchev ise idam etmiyor.r, Bu şekilde düşü-
nen]er tarihi olavları bilmeven insanlardır. Lenin 7924'te öl-
dü. Stalin 1929 vılında iktidarı tam olarak eline geçirdi. Po-
]itbürodan ihraç eülenler ise 1936 yılından önce idam eül-
memişlerdi. Aradan geçen bu müddet zarfında onlara uzak
bölgelerde kabilivetleri ile mütenasip görevler verilmişti. Sta-
lin'in ölümünden sonra da ayni hödise]er vuku bulmuştur.
Stalin'in ölümünden sonra, bir kol]ektif liderlik devresi başla-
dı, ve bunu Khrushchev'le Bulganin arasındaki mücadele takib-
etti. Sonunda, Bulganin görevinden kovularak önemsiz bir
rnevkie tövin edildi. Bugün en yüksek mevkide, Khrushchev
bulunmaktadır. Komünist Partisi, komünist hareketini bütün
dünyaya yaymak görevini Khrushchev'e vermiştir.

Rusya'da 6,mme efkArına önem verenler ve Kızıl Or:du'-
nun kudretini iddia edenler, komünist memleketlerdeki poli-
tik realite]er hakkında hiç bilgisi olmayan kimselerdir. Bü-
tün kuvvet ve kudret komünist partisinin elindeür. Bir za-
manlar, Kızıl Ordu Başkumandanl ve Başkan Eisenhower'in
şahsi dostu olan Zhukov'un adı halkın dilinden düşmez ol-
muştu. Kızıi Ordu'nun çok kudretli bir teşkilit olduğunu ve
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Eusya'da hakiki kuwetin bu ordu'nun Başkumandanı o]anZhukov'un elinde bululduğunu iddia edenlei çoktr.-Zr,uto,lle Başkan Eisenhover bir 1raya gelirlerse, dünyadaki-b,ıttır,
problemleri hallederler, sanılıvordıİ.

_ . Hakikatte, Zhukov'un Kızıl ordu Başkumandanı sıfatiyle
haiz_ olduğu_kudret, bir İzci Lideri'nin haız olauğu tudrettenfTı.ı] 9"ğıl$. Bütün kuwet ve kudret ı<omtınis-i Parusinın
elindedir. komünist partisi disiplinle yoğrularak bö]ünmezbir bütün haline getirilmiş bir partidii. ğtıtıın seıaı,üet vekudret bu partinin başında buiunan adamda -topırirmrştr".
Parti üyeleri arasındlT br_" şah:s seçilerek Iiızıl ö;;;' d.ş-kumandan-lığına_getirilir. Bu'şahıs, o"rdu dahilindeki idari
ı;ıe.vkii. dolayısiyle. çok- büyük-kuwet ve seli,hiyet iarııtıair.Fakat bir komünist olarak, Komünist Partisini"n- e;-İk;'makamından gelecek emirlere harfiyen rlayeİ 

"t-"e6 mec-
pur.dg_r. .Aynı şekilde, belli_başlı aıgÖr yıll<sÖk -;;;Üetler-le, kültüre] ve sair faalivet]erin başIna "Ul.". 

"ar- tavİ" 
"al-ljr. Fakat bunların.hepsi de partinin bgş,"oa üı""h-'' şaıı-sa kayıtsız şartsrz itaat etmeğe mecburdurlar-

?evlet ile parti arasındaki far]<ı anlamak kolay değildir.Rus Dev]eti'nin başında bulunan şahsın önemli bir"kim-se ol-ınası icap etm_e,z. Sta]in'in Rusya'da tam kuwet 
"u 

ı."a"et ,a-hibi olduğu; Kızıl .9*",subayların çoğunluğun", U"lİİ Uİİ-lı komünist]erin büyük bir.kismını,'vi endlstri ışıut-"ıu-rinin. başında bu]unan şahısların eiserisini ölüme 
-i""t ı.a-cttiği zaman haiz o]duğu sıfat sadece, komüni.i irrtıri s"t-reteri idi. 

-Başkal .Roos_evelt ile görüşmek ııze"e,--- sov-yet Rusya Devlet Reisi sıfatını a]mağı gtireı<tıgini-r'rlryrr."
kendi kendini bu .mevkie !ayi" etti. Fİydal, %İ"""eıil ka-naat getirince kendi kendini kızıl ordu brşı.".,r"d'r"i-v"p-tı. Fakat kudreti hiç bir zaman Sovyet R"rr; D;;G[ ıı-rşt"ii-iığı -veya kızıl ordu Başkumandanlı"ğı sıfatürına ıstinat ötmı-vordu. Bütün kuwet ve kudretinin'esas trvn-rcr, komiınistPartisinin başı olmasıydı.

.. Komünistlere göre Allah'ın kuvvetini ve iradesini Ko-münist Partisi temsil eder. Nikolai Bukhari"d iJ;;^ edil-ıneden^öncg vaptığı konuşma, bu hustısu açıkça o.İrv, koya-cak _möhivettedir. Bukharin şöyle demiştir:'oYold"şırli-,"şr-
$]9ik_ı,4".usla.rı açıklamağı bir vazife tııi.ı--.-H"İi"lri"' niı-
İıgr, gıbı s9n .uç. .qydanberi hiç 

_ konuşmadım. Fakİt aıısızın
pen,de bır değijiklik hAsıl otdu. İtham -edildiğim 

bütün t rrur-
Iarcta_ şavct Yoldaş'a itirafta bu]undum. Aöaba bende hösıl
11*ı nl değişikliğin sebebi nedir? Bunu bilmeye t rı.ı.,rİ,r'rr".ulym anımın yaklaşmakta olduğu şu sırada 1ek başıma bü-yüJr.yolculuğa çıkarken bana en-acı-gele" t"y,-i" ,"irü voı-culuğa, affedilmeden, ve içinde yıllar-ca r"i;hi,ğ,;""u"iliv"tr-
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ının ta kendisi addettiğim partimden uzaklaştırıImış olarakçıkmak düsüncesi oı-"-şt".i§-ı;;i;" mucize zuhur ederektekrar hav"atım bağışlansa, p;;d-a;"daki 
.hayat benim içinö]ümden daha acı oJuİ.,, ğ,lİ" ;;İ;- ettiği bir insanı dahikendisine bu derece .,1.1 _Uİİ;;İÜ; bağlğabilen bir teş-ki]lt, hakikaten korku"ç ni, İ"Jaİ".*'

Komünizmin en kötü tarafı, ortaya çıkardığı bir partivasıtasıyla kendi,_ ,rj,İ3 , İ"l.tlği' gençlerin ]aealizmlrl,diktatörlük kurmak, istibdad' yiratmak ve milletleri yoketmek için bir vasıta oıa.rı. ı<uıır'nl"i,a,. Bu gençlerin zek6-ları kötüye kullanı]maı.tr, lj""ıır,,'ıŞ fena yollara sevkedi]-mekte, parti diktatörünün ;;;i';ı;;;a çalışan ve ona körü-
,Xlli,x? 

itaat eden Ui.er'enİŞl.tİ"T'rln"t haline sotrlmat_
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KoMtJNisTLEB iş neşııroa
routişisT MAsKE rnşxir-Atıenı

vr. ESIR TEşKILAaAR

Komünistler büyük halk kitlelerini komünist yapmağa
asla tevessül etmezler. BilA,kis, toplu, kolayca yer değiştirebi-
len, disiplinli ve üstün vasıflr entelektüellerden rhüteşekkil bir
ııfak parti üzerinde dururlar. Bu ufak grubun başlıca vazifesi,
sosyal kuwetlerden ilmi yollarla faydalanmak suretiyle halk
kitlelerini peşlerinden sürüklemek, bu büyük kitlenin Komü-
nrst Partisini iktidara geçirmesini sağlamak ve böylece komü-
nist pıogramının zorla kabul ettirebileceği bir ortam hazırla-
rrıaktır. Demek ki, komünist programının esas gayesi, parti
saflarına mümkün olduğu kadar fazla sayıda insan celbet
mektir. Hatt6 bu insanlardan çoğu komünist gayelerine hizmet
etmekte olduklarını dahi bilmezler.

Sık sık <.Bir adamın komünist olduğu nasıl anlaşılır?>> şek-
linıde bir soruyla karşılaşılır.,Hakikaten komünistleri ayırt
etmek kolay değildir. Komünist Partisine mensup olduğunu
açığa vurmak istemeyen bir insanın komünist olduğunu an-
Jamak güçtür. Bu hususta bize faydalı olabilecek bir ölçü var-
dır ki, buna <<kelime testi,> adını verebiliriz. Komünist olan-
larla olmayanların başka başka minilar verdikleri bazı ke-
meler mevcuttur. Kgnuşma sırasında bu kelimelerden birini
ortaya atmak ve muhatabınızın bunu tefsir şeklini izlemek
suretiyle o şahsın tutumu hakkında bilgi edinmek mümkün
olabilir.

Meselö bu kelimelerden bir tanesi ..Seotarian, yöni <.tari_
katçı,, kelimesidir. Bu kelime umumiyetle dini inanışla ilgili
bir terim olarak mütalöa edilir. Komünistler ise tarikatçı keli-
mesine tamamen farklı bir mönö verirler: Komünizmin gaye
ve hedeflerinin tahakkukunu mümkün kılacak bir teşkilA,ta
girecek ve komünist prensiplerin bu teşkilöt vasıtasıyla ta-
jıakkukuna çalışılacak yerde, komünist olduğunu açığa vu-
ran ve komünizmt açıkça savunan komünistiere <.Sectarianr>
derler. Halbuki gizli bir teşkil0tta çAlışanlar çok daha tesirli
olurlar.

Lenin, <.Sol Kanat Komünizmi: Bir Çocuk Hastalığır> adlr
şiyanı ükkat kltabında <.Tarikatçılığı,, gayet açık şekilde
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jtıceİenmeİ<tecİir. Bu kitap, 1919 yıİında teşkiİ edilen ÜçıincÜ
Enternasyonal veya Komintern Teşkilitının dünya ihtilali_nin tahakkuku yolundaki çalışmalarına yön vermek amacı
ile kaleme alınmıştır, Esas itibariyle, komünizm hayranı genç
Aiınan komünist]erinden mtlteşel<klİ bir grubu hbdef tutan
bir kitaptır. Bu gruba mensup gençler komünlst o]duklarını
ve bundan büvük bir gurur duyduklarını açıkça ilAn etmek-
teydiler. Bütün dünvanın bu hakikati bilmesini istiyorlardı.
Gaye ve hedeflerini, çalışma metod]arını gizlemeye lüzum
görmüiorlardı. Yollarından hiç sapmadan açığa vurdukları
hedeflerine doğru yürüyorlardı. Güçlük veya tehlike karşı-
sından dönmüyorlar ve ürkmüyoriardı. Komünizm uğruna öl-
meğe hazır o]duklarını, fakat düşmanları ile işbiriiği yapama-
yacaklarını ve prensip]erinden hiçbir fedakirlıkta bulunma-
yacaklarını ilön etmişlerdi.

Lenin bu kitabında, Sol Kanat Komünist]eri adını ver-
diği bu gençlere karşı çok act ve ağır şekilde hücuma geçti.
Lenin'in hücumlarının çok ağır olduğunu, gerek dosfları ve
gerekse düşmanları kabul ederler. A]]ah'a inanmadığı halde
şöyle dedi: <.Gençlerin aptal olmasını A]]ah takdir etmiştir.,
Onların gizli ve hileli şekilde çalışmamak ve tahriklerde bu]un-
mamak kararlarivle alay etti. Düşman burjuvazinin zorla ka-

. bul ettirdiği tahditleri benimsedik]erini söyledi. Taleplerinden
fedakörlık yaparak düşmanı aldatmanın, komünist programı-
nın en kuvvetli bir vasıtası olduğunu tebarüz ettirdi. Komüniz-
mi açıkça müdafaa eden bir hatibin, komünist olduğunu açığa
vurarak, keiıdisini büyük ]<omünist kitleden tecrit edeceği-
ni ve bir avuç müfritten müteşekkil bir grupla karşı karşıya
kalacağını iddia etti. Lenin'e göre hakiki komünist stratejisi,
büyük insan topluluk]arının önemli saydığı diva]arı keşfedip
ortaya çıkarmak, faaliyetini bu dAva]ar üzerinde temerküz
ettirmek ve büyük insan toplu]uk]arınin bun]ar etrafında bir-
leşmesini temin etmektir. Komünistlerin, komünizmin sahasın-
daki eh]ivetleri, bu şekilde topladıkları insanları komünist
gayelerine yöneltmek yolunda gösterdikleri maharetle ölçülür.

Lenin, bu prensipi tatbik sahasına koyarak, İngiltere Ko-
münist Partisi mensuplarına ,imkön buldukları takdirde İn-
giliz İşçi Partisine iltihak etmeleri ve İşçi Partisinin o za-
manki Başbakan adayı olan Henderson'u desteklemeleri hu-
susunda öze] talimat vermişti. Lenin'in verdiği ta]imat şöv-
ledir :

<<Halen İngiliz komünistleri geniş halk topluluklarına
yanaşmak ve onlara fikir]erini din]etmek hususunda bÜyük
rnüşkülöt çekmektedir]er. Bir komünist olarak ortaya çıkıp, iş-
çilerden Lloyd George yerine Henderson'a rey vermelerini
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istesem beni dinleyecek]eri muhakkaktır. Böylece sovyet teş-kilötının ParlAmentodan_ niçin daha mükem;"T;ü;ğlnu veproletarya diktatörlüğünün burjuvazi'nin *a"-oı.rurirr'İerhas,
:,ı!tında gizlenen Churchil] dıktaicırltigünden ;İi;-d;, iyi ol-duğunu -qlgrip bir lisanla izah eiiıekıe ı.rı-rvrcak. fakatreyimle., ge|ıQt ipinin ası]an insanı destekleJigi ğüi]*ri""a""-son'u desteklemek arzusunda bulunduğu-" T"- o"ia]ia ızaııetmek fırsatını bulacağım.r,

. Demek ki, «§g.çfadan ,rolmak, geniş halk kit]elerini ha-
i*u!u geçiren büyük sosyal kuvvetlZrdun tryaaı""r"rı.'yu"a"tek başına faaliyette bulunmak mönösına 

-eh-"ri"di.. 
"s""-t:ırianizm,>, komünistler nazarında başlıca eiil;h]";d;- |ı.iaı".

Müessir bir sekilde faaliyette bulunmak için tesbit edilenkomünist formülü çok basitti"r. s" }";üılü şu şekilde özetleye-biliriz; Ha]kın ne ,|te.aıgini anlamak, bu isiegin yu.ı"u g"tı.ı-leceğini vaad etmek, iktidarı alabilmek-içi"-B;;,j"'vtİırlu s"-tirmeye çalışmak. işte kcmünistler her 
-ail;; 'ni,'i"rra"

hareket ederler.
Marxist oku]larda.komünistler, muayyen bir cemiyetimeydana _getiren çeşitli .grupları ınceıe.ie"r. 

-ııu. -e""i;,; 
aü-siince ve hislerini, hasretini.{ektiği ve nefret uttığı'ş-üJri, or-lıra keder ve ıstırap veren hlsusiarı 

-"tüd;;;;iiİ. 
hrie"ır- .t,I istismar için bir program hazırlarlar. K;;il;lliJ gö."her insan zümresi s*vç!.9rı görüşlü 

"" "erirttİ;. 
İj;İ;İ;, ç""_ıclennde en_ çok istedikleri leylöri tatmin 

"g.rrrü, 
- 
orı".,merıfaat sağlayacak gayretler'dö bulunmazsanız, vaadlerinizeku]ak vermezler.

Komünist]er menfaat ve gayeleri taban tabana zıd ikiayrı züm.e icin :ıvnı zamanda' çjı,şmaı.ta 
-ası" -ulir'İtıiri.rı"r.

Bu şekilde hireket prensipleri";;;rk,;, değildir. olĞ olsa ga-yeye varmak için biraz sağa sola faymaı.ha"arİ"r-euİuİııı..
Komünistlerin tek bir gayeleri vardır. O da iktidara ge}-

:?i<jii .p"__{1velin tahakİİu"kunu mü_mkü; k,lr;;k-t"İ ş"vO]1|.?l ıçın. meşrudur. Mesela, muhte]if memıeı<elie.au- Ltnıtettikleri iktisadi programlar'birbirinİ tutmamaktaa,.. ı<lmt-nistlerin iktisadi poiitik_alarını, halk grupıarrnrn--r.r,r-ıl"r,
tesbit etmek ve bu arzuların ierıne gĞiıril"""ği-r"rJiij" n"-iunmak şeklinde ifade etmeı< hıimı<ti?aıır. Kjarik-;;;ia"uMarxist iktisatcı]ar,,ko]]ektif t-op.aı.-mtıikiyeti sistemini mü-dafaa ederler. Halbuki, nrrya'd-u'rl'Çı.r'au komünistler tama-rnen aksi bir politika olan arazi t""iıı yoı"yi;]i;;td;u'*u*,mişler, herkesi kücük.birer ı."pit"iırt yapmışlardır. KomünistpolitiJ<ası,,Komünlst er"tıri"ıi-"iiı.Lta.ı.ıg,ı elde etmesinirnümkün kı]acak her hareketi meşru 

-kılar.

Texas eyaleti Dallas şehrindeki bir kız okulunda yaptığım
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konuşmada, komünist]erin iktidarı ele geçirme formüllerini şuşekilde izah etmiştim: Halkın istek]eriii't"rbir;d;i, iunıa-rın yerine getirileceğini vAdetmek ve halk iırerınae 
-katı-ı-

yet. kurmak_ için bu. yolda _çalışmaya koyulmak. 
--İİJ"rİ-rrn,

din]even kızlardan biiisi çok' maı.rf ui. ;;; ;j", .İoİİ,i"ırt-lerin, halka birçok vait]erde bulunJukla.rni,- 
-taı.rt^--i^ktıar"u

geçtikleri zaman bıınları yerine getirmediklerinı sövledı-niz. Peki neden onları o İaman iktİdardan ,İrnlvor]r"l], O",şu cevabı verdim: oElimde hepinizi gür§lleştire-;k bi"'ıo*ro.,bulunduğunu ve bunu size ,".i""gi-'i vaaea-ereı< b" *irrrtu gı"-se,m, fakat içeri girer girmez çaitamdan uı. -rı.İ""ıl tüfekçIKararak size cevirsem-_ beni dışarı atabilir misiniz?* Esasitibariv]e komünizm. ha]kın 
"" iJt--klvmet verdiği ihtiyaç-]arrnın _yglin9 getirileceği vaadi iİe llİtlaa., g"l;?İ 

"u -tl-essir şekilde kuwet tatbik etmek suretiyle iı.?iar.a, ı.iımrı.tekniğidir. --,---,J,v 4,ıvruqtua nc

Komünist]er işçileri bir kenara çekerek onlara umumi-
I_"Jr_: 9rh, vüksek vevmiye, daha Üsa mesai saatleri ve daharyr yaşama ve çalışma şartları temin edecek]erinı vaaeaerler.Isverenlere ise gelecektekı pariaii en_düstriyel barıştan, iyiticaret münasebetlerinden 

"" a"rn vt-lksek l.a" l.nl.al-,]rnnaanbahsederler. Zenci]ere eşit 
""tr"irşİ,t nrı.ır"ı vaadinde bu]u-nurlar. Zencilerin arzu ettik]eri yerde vaşamalarını, beğen-dikleri .vgrde. çalışmalarınl ve irti,aiı.ıuii-li;;" -'li! ""rıurr-

melerini temin uğrunda mücadele ettikıerinı iddia ederler.Zenci a]evhtar]arına ise, ,"r"ı*" lAvık oldukları deliğesokmağa çalıştıklarını 
_ 
söylerler . Varıualle*, - 

v"lr"ai düş-manlığının artık ortadan' kaldırıl""r!,r, vadedeİİer. Arap-lara ise yahudileri düıya yüztinden'temizleyeceklerine ye-min ederler. Hristivanlara hini hılırlvetten ve komünizm aI-tında hristivan]ığın veniden lıayaİ bülacagında"- tul.,""a"rl"".Hindu]ar'a her hristivaj:ı ve ;il;iü;;"', -hi;;; j,rpr"lı.ır.,,,,aadinde bulunurlar. islAmlığı yaymak h";;;;;d" İ,l""t,.",olacaklarını videtmek suretiylE mtı"=itı-r"ır, trrrı.iJr", otı-sürmeğe çalışırlar.
komünistlerin bu valan ve hile programlarının ekseriyamuvaffak olması şu iki sebebe davanİr :

. Pu sebeplerden 
^ 
birincisi, halkın kendi muhit]erindeki]romünistleri samimi r,e sozferınin 

-eri 
zannetmeleridir. ko-münist dav-ranışını9. bir_ özelliği de, istisma.Jilı"";i;;rırır-

ğun en mübrem ihtiyaçları içĞ aıaınmek;; f;;ke;ı,"ıiff ur-lunmaktır.
komünist bir avukat bir dfvanın müdafaasını ücretsizo]arak deruhte eder ve mahkem'elerde müvekkili;il- rrilı.rr,hiç yorulmak bilmede" iyi 

'i. 
İ;ı.jü]" ı.o."r. Müvekkili veonun dostları nazartnda 'bu 

avuLat bir melekte"' i".-ı..rrarr.
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Fakat avukatı bu şekilde harekete s-evkeden sebebin ne olduğu
iı.aliJ<ında bu adamlar hiçbir fikre sahip değildirler.

Baskı altında yaşayan azınlık]ara komünistlerin sağladığı
yardımların güzel bir misölini İtalya'da görmek mümkÜndüİ.
I'lvangelist Protestan mezhebine mensup bir misvoner, mahalli
makam]ar]a ihtilAfa düşmüş ve neticede pazar geceleri 6yin
yapmasına möni olunmuştu. Şehrin komünist ]ideri bu mis-
vonerln yan]na vaklaşarak maruz kaldığı muame]eden çok mü-
teessir olduğunu bildirdi ve bu şekilde bir muamelenin din
hürriveti bahşeden Italyan Anavasasına aykırı olduğunu iddia
etti.

Samimivetini isbat için de, misyoneri ğece öyinini icra
etınek üzere komünist partisi merkezinden favdalanmağa
dövet etti. Bu diveti kabul eden vdiz, parti tarafından
temin edi]en ve arkasında Joseph Stalin'in müşfik ve müte-
bessim bir fotoğrafı bulunan kürsüye çıktı ve hristiyanlık
akidelerini savıp dökıneğe başladı. Böyle bir adamı ko-
münizmin dini hürrivetle bağdaşamıyacağına ikna etme-
ye çı,lışmanın çok güç olacağı aşikördır. Çünkü komü-
nistlerin, din hürrivetinin başlıca koruyucusu olduğuna biz-
zat şahit olmuştur. Ha]buki, komünistler iktidara geçtikten
sonra sadece vi'zetmek hürrivetinin değil nefes a]mak hür-
ı,ivetinin bile tehlikeye gireceği muhakkaktır. Fakat o, bunun
farkında değildir.

Komünistlerin yalan ve hi]e programlarının sık sık mu-
vaffak olmasını temin eden ikinci sebeb şudur: Komünist-
ler tarafından tahakkukuna çalışılan hedefler, mücerret ola-
ra]< mütalöa edildiğinde, desteklenmeye değer bir mahiyet ta-
sır. Meselö dini gruplara katı]arak barış namtna konuşurlar.
Gecekonduların kaldırılması ve rahat evler inşa edilmesi
fikrinin atesli taraftarı görünürler. Eski davranışlarından ta-
mamen farklı olarak, bugün ahlik ve fazilet taraftarı kesil-
mişlerdir.

Hristivan misyonerler, gittikleri yabancı memleketlerde-
ki verli]ere: ..Komşu]arınızı kendiniz gibi seviniz>> ye ..Düş-
manlarınızı seviniz,, gibi hristiyanlık prensiplerini öğretme-
ğe çalışırlar. Sonra komünistler misvonerin Hristiyan yaptı-
ğı yerlilere yanaşarak, onlara, güya insanların yararına olan
bir programı savunurlar. Bu davranışları hristiyanlık pren-
siplerine uygun olduğu için, derhal bu insanların desteğini ka-
zanırlar.

İvi insanları komünist tuzağına düşmekten koruyacak en
emin vasıta, komünizm programının hakiki mahiyeti ve bu
programın stratejisi ve taktiği hakkında bilgi sahibi olmak-
tır.
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MASKEr,i'lR:

Mümkün olduğu kadar fazla insanın komünist saflarına
i]tihakını sağlamak amacıyla komünist]er çok büyük saytda
maske teşkilltlar kurar]ar. Bu teşkilötlar muayyen bir
grubun en çok kıymet verdiği husus]arı istismar etmek ga-
yesiyle kurulur. Bunlardan bazıları maha]]i ve muvakkat
mahiyette olup çok basit şekilde teşkil edilmişlerdir. Bu şe-
kilde teşkil edilen maskeler mahalli ve muvakkat bir durum-
dan azami şekilde istifade etmek gayesi güderler. Bazı maske-
ler ise dünva çapında, çok geniş teşekküllerdir. Bunlar bütün
dünyada faaliyetlerini vıldan yıla geliştirmeğe çalışan de-
vamlı maske]erdir. Maskelerin büyük veya küçük olması ga-
ve itibariyle bir fark göstermez. Bunların başlıca gayeleri,
iyi nivetli insan]arr kendi saflarına çekerek komünist cntrika
ve suikastlarına 6let etmektir.

Komünist]erin çalışma metodlarını aİağıdaki misölde ko-
laylıkla izlemek mümkündür. Kaliforniya'nın Berkeley şeh-
ı"indeki bir kulüpte yaptığım konuşmayı müte.akip bir
komünist kitabevini ziyaret ettim. kaliforniya universite-
si'nin dış kapısı yanında bu]unan bu kitabevinin adı ..yirmin-
ci Asır Kitabevi, idi. Yanımda, komünistlerin çalışma tekni-
ğini çok ivi bilen bir de papaz vardı.

kitabevinin vitrinlerinden biri, wells isimli bir zencl
lehinde komünistler tarafından hazırlanan broşürlerle doluy-
du Bu zenci, San Quentin Hapishanesi'nde müebbet hapis ce-
zasını çekerken. muhafızının yüzüne bir tükrük hokkası fır-
latmış ve adamın yüzünün parçalanmasına sebep olmuştu, Ka-
liforniva Kanunlarına göre bir müebbet hapis mahkümu mu-
hafızlardan birine karşı cebir ve şiddet ku]lanırsa idam edilir.
We]]s hakkında da ölüm kararı verilmişti. Fakat birçokları bu
kararın pek ağır olduğu kanaatinde idi]er.

Komünistler bu kanaati sosval bir kuvvet olarak gördü-
]er ve birkaç kişide beliren bu fikri komünist gayeler uğruna
istismar etmeğe başladılar. Bu tahrik]erini birkaç ay devam
ettirdikten sonra 80-90 sahifelik bir kitap hazırladılar ve bu
kitapta Wells lehine giriştikleri faaliyetleri anlattılar. Gerçi
bı-ı kitabın Wells'e pek faydası dokunmadı ama Komünist
Partisini. merhametli ve insanlık tarafı çok yüksek bir parti
olarak takdim etmeğe yaradı.

Beraberimde bulunan Papaz kitaptan bir tane a]arak ka-
::ıştırmağa başladı. Wel]s için kurulan Özel Adalet Komis-
yonu ile ilgili kısımlara göz atınca, dostu olan bir papazın adı-
nın geçtiğini hayretle gördü. Güzel bir tesadüf eseri olarak
ben avnı gece o papazın kilisesinde bir konuşma yapacaktım.
Dostum olan papaz, elindeki kitabı bana uzatarak, ..Bu kitabı
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llr]İ "", götür. Nereden aldığını söyle, bakalım ne diyecek,

O gece *rrur_İi," toplantı yaptık.. Mihut kitapta adı ge-çen papaz, cok.zeki ve vatan"sei"" uil-irir"İ,.'"xlnai.ınır,hararetli bir hristiyılr. 
"" lıjgiıi'iı. komünist alevhtarı o]-duğunu müsahede '"ttım.- 

r"pTr"t,i"n. sonra yrrr,rri giderek]<itabı verdim, ve nerede.urlalğr#".söyleyerek isminin yazı,ı
;',İL-J, j? lTi,l 

":x,$ 
sTj;; - : #}ı i",. JJ, .' "n,;ii ] 

"n 
ı i ş"J

..Bu işlere sizi nasıl karıştırdılar?,> diye sordum.
<.Ben kararın, değiştirilmesi hususunda hiç bir dilekçejmzalamadım, Sldş"d;;r;;'y"tau, tetkik edilmesi tale-binde bu]undum.,> drye cevap verdi.
..Hayır, vanıIıyorsunuz, dedim ve_ kendisine adının yazılı

:j*:§İrİili okuiium, "B; i;;;asıı ı<arıştınız>> ğiyg-lorumu

Şöyle cevap verdi: ..Bir gün benim]_e konuşan birisi, biradama za]imce muame]e 
"aiı.ilği"ı-"e affeden rsa'nın bir hiz-metkirı olmak sıfatiyle h;il;:;;'ğparüa.n bu adama revaqörülen barbarlığı 

."p."tu.to-^ili#"Ğ.i, .icabettiğini s-öyledi.Eğer biz ıırotestoda ;;i;;;;.d;, ı.ı. -nri"xl."ı.i' 
oıy"ilive etti ,ö brna b; İ;;;;;1r"lİl."ti* lştİ.rt 

"aİ, aigu"papazl arın isimlerini srva,. 
- 
ljclvİö T;;;"- ;;;";:zılma_sında bir mahzur ga.-uhim." 

vJıÇv9'

..Sizinle konuşan adamın adı neydi?,, diye sordum.*Adını bana sövlemedi,> 
"""rnl- verdi..dı[ası] bir adamdı?r,

<.Yüzünü görmedim ki.r,..O ha]de sizinle nasrİ tonustu,,..Telefcnla,, cevabını 
"u.a-i.=-*"

"Demek kim olduığunu, kimleri temsil ettiğ-iıi bilmediği-niz bir adamın size,tefeton'"il;;i;ri.i.r", m,hiyeti hakkında
T:P.,: bi' 

"ye,sahip 
n,i1.";-ra,;Ğ ffi teşkil Ata id ınızın y azıl-iTıasına razı oldunuz. Bu hat6"]" 

"r.iİ Pr1 $İ!" İ.jgİİ..İ"rre,"-dan haberiniz var -,ı-a-".ii.r" aJ"ı"1 Bakanlığı, TlmsilcilerMeclisi Amerikan - -il"r-hir.i-rrrjivitı"r Komitesi veya her-hangi bir diğer resmi ariştırma .r"dıi muhtemelen nu İJaııye-ti bir komünist maske ü-riiv"iı'"ir"r'ı. __rıtrıa, edeceklerdir.Sonra sizin adınız, görecekİe;;;,t;İ komünist mas-l<e--İeşti-]dtlarını destek]even"lr.anİa.^ llrİ"rl"" geçirecekler. Hic arzuetm ediğiniz ha] de' l.,91,1_1l.tl 
".1" 

1]İrrgİ 
"" düşmü şsünüz. kendikomünist gayeleri uğruna sizın rırıs?iyan,lık his]erinizi istis_mar etmişler,, dedim.

İşte mütat komünist çalışma usullerinin biri de budur. Buı"ısu]Ier hakkında bilgisi -;il;;;'-hi, 
şatr,., ,ynı şekilde
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tuzağa düşürüImesi mümkündür. Bu şekilde tuzağa düşüıü-lenlerin saylsl binleri g"çu". .l. n. İi;;;;,x#il;Birıe-şiı--b;;r"*'Tff T,lJ""!,'Jğitf,Tlİ:testan papaz InIn, komünisi ;;;i;;- ir"lt;;ii;"'" j:ıijerının
yazılmasına müsaade ederek 

-to',.ı.rırtıure 
ölet olduk]arınısöylemişti Matthewsıir^.Pr_ rçrtia-ar, ıtivtıı. tıi ın"tıiiie ı.ar-şılandı. Bu söz]eri büyük uıİ ırJl"Lt telökki eden protestangapazlar şiddetle proiestoda n"i""a"i"".' r"Lt-t"r"Şork'ıu

Ppj:ı Poling gibi bazı ";;;d" ;;,parıai, utıv,ıı."üj. 
-t"u^ru

rçınde ve cesaret]e*bu açıklamanın'do-gru oia"ğü"u üevan ettı-lğr. Hatt6 Daniel r,ol.ıng, ..Bü;di üin şanıstan biri olarak ha-kiki ı,akamın çok aaııa-ytıı<sei 
"Ta"e""; ı.r"ıı-,,,,,-i."işii.

Komünist maske teşkilötlarının nasıl bir prensine da-.yanarak kurulduğunu, gözümürtlo a"ti""- lçİçu e5;;Şrrn.lt"-addit halkalar sJtire*ıI, arır"-ivı Lırv"uııiriz.-'Me'rkezde,teşkildtlanmış, öİslplİn rlt,""'llİİ-o 
"u kendilerini komü-nizme vakfetmiş mahdut rrv,a"ı.i-tiveıeraen mtıĞ"'ü.ıi oı"r,v9.tek dipağ, te}< irade ve"tek e"rl h"İ"d"-çJİ"rİ]İ"-tl_ı,ist Partisi vardır. Bu Parti, 

-.{il".ıı.* 
Komünist PartisiBaşkanı William z. Fostei giLı- k;*_ünistliğini gizlemeyenkomünistlerden ve- ayni zamZ"J"- ei;ıı olarak faalivette bu-lunan, komünist oıdüklarını i;k 

" 
?;;;,-;;;; ffi;i'k;ll; 

".-fislerıni komünizme, .1a.ttqtmii- ıio-ıınistıe.a""----tıi"ş"ı.-kilür. Komünistler hiçbir i;;;" faaliyetlerinin tamamı-nı yer üstüne cıkarmamışlardır. Kominteıi -ı.r"""ı-r"rŞ 
eiioP" h".}ş..qayet vizıh 9*".Ş ""-[rİaulu"" Urİİrrİ"İİrİ?r. g"kanun hükümleri. Kom-ünist'Pr"iı.i"ı" t"-ı-i-*r^#u"ir""gibir hukuki ve kanuni -a"i -""""T- n"ı""-rvr" --l-jtt"tı""-de dahi, ,partinjn gavrı-kanu;İ 

't" 
nr.tl ll. İ{t1.1lŞ-" v"p-"_s,tnt, ve kanuni nartinin, yeraltındti gayrı-ı.lnun?- JJiırrınkontrolu altında'ç"l,ş-"r,İİa;;d;:"

Merkezde bulunan b_u ufak partinin etrafı, <.Fellow Tra-velles" adı verilen insan]arın faaİivet gösterdiğİ Ui" ttlİs" ilecevrilidir, "Felloııı Travellers- tanıii, ı.o-tı'"ırf^tJı".Jtirı.rı,komünist gaye ve hedeflerini,- ı.o-.ı"irt teşkilötını ve taktilr-]erini kabul ve tasvip eden, fakaitrrlirnri'sete|ie, a-oır],,r,y-la kendi]erini tamamen _parti disiplinİİe ";";;"İ;;;.r;;'İİr"r-Iarı ifade eder. Bu insaniar. trı.iı.I-iio-ünist Partisı,ıiveıiği-nin başlıca şartı olan ..netsinİ parİiv"* İa"rr"t -'r"*İ.İlİgi".
eri şememiş kim sel erdi r. g t, n ı rr'- e*silyü.,i,ş"''tı'r]' ]i]-"-dıkları için vicdan azabı ç"t".i"". rr*ı disiplinine bağIı olma-larına. büvük bir arzu 

"" t"arı.-a.I;i;'#ffi;i;"i;-"i;ij *"-lışmağa hazır olmalarına rağmen. resmen parti üyesi olmadık-ları iğn, mahkeme ır"r"""f;a-i;t;;;-ı; komünist olmadıkları-
Tı:ı yemin edebilirler. komünizme büyük bir sadakatla hizmeteden seçkin ve nüfuzlu Amerika'lıürın bazıları bu sınıfa
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nıensup insanlardır. Meselö Amerikan Hükümetinin sırlarını
düşmana açıklavan ve mümkün olan her şekilde komünist-
lere vardım eden Harry Dexter White'ın komünist olduğuna
dair hiç bir müsbet delil bulunamamıştır. İşte White, yuka-
rıda izah edilen sınıfa dahil bir insandı.

«Fellow Travellers,, adı verilenlerin bulunduğu halka,
komünizme sempati besleyen insanların faaliyet gösterdiği
bölge ile çevrilidir. Bunlar arasında, her cinsten sosyalistler,
komünizmle işbirliği vapanlar ve barış taraftarları gibi muh-
telif gruplar vardır. Bu halkaya dahil olanlar, komünizmin
bazı tataflarını beğenmezler. Meselö komünist vahşetinin,
sansür tatbikatının ve komünizmin şahsi hürriyeti ink6,r et-
mesinin aleyhinde olduklarını belirtirler. Faka| bütün bu
kötülüklerine rağmen komünizmin birçok iyi işler başardığı.
ğına inanırlar. Bunlar komünizmi bir bütün olarak tasvip et-
mezler. Ancak komünizmde birçok mükemmel özelliklerin
mevcut bul'unduğunu, ileri bir görüşü ifade ettiğini, çalışan
sınıfın menfaatlarını koruduğunu ve kendileri için büyük bir
lrıymet ifade eden bazı mahalli gaye ve hedeflerin tahakkuku-
nu teınin uğruna komünistlerle- İşbirliği yapmanın mümkün
olduğunu zannederler. Komünistlerle birlikte çalıştıkları, mü-
samaha gösterdikleri ve biraz sevdikleri takdirde, komünist-
Ieri kazanabileceklerine ve neticçde kötü taraflarının kaybo-
lup yalruz iyi taraflarının kalacağına inanırlar. Bu gruba da-
hil olanlar arasında bilhassa dindarlar, vukarıda izah edildiği
şekilde düşünmeve mevyaldirler.

Sempati besleyenler halkasının dışında, sözde liberal ge-
çinenlerin teşkil ettiği halka gelir. Bu çeşit liberallerin ekseri-
sine fakülte ve üniversitelerde rastlamak mümkündür. Bunlar
tımı-rmivetle hocalık kürsüsü işgöl gden, entelektüel insanlar-
dır. Ekserjva söyle bir tutumları vardrr: ..Ben komünizm aleyh-
tarıvım. Komünistlerin insan hürriyetine mflni _ olmalarının
alevhindevim, sansür tatbik etmelerinin aleyhindeyim, dikta-
törlüklerinin a}evhindeyim, zalimliklerinin aleyhindeyim. Fa-
kat düşmanlarıma karşı cephe alırken onların yolunda yüni-
mek istemem. Komünistlerin söylediklerinden ve yaptıkların-
dan nefret etmeme rağmen. kendi haklarımın tahakkuku için
mücadele ettiğim gibi, komünistlerin söz ve toplantı hürriyet-
leri"için de mücadele ederim.>> Böylece, bu sahtb liberaller,-ko-
münist fesatçılarfhın müdafii ve haklarının koruyucusu.olur]ar.
komünistlerin de okullarda ve üniversitelerde - hoca olmak
hakkına sahip olduklarını müdafaa ederler. Andyasa'nın Be-
sinci Maddesinin en büvük müdafileri onlardır. Beşinci Mad-
deye inanmış olmak hasebivle hiçbir şahsa tazyik yapıIamaya-
cağinı ve hareketlerinin tahdit edilemeyeceğini idüa ederler.
Bunların görüşleri, hakkında mahkemece muteber sayılacak de-
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lil]er bulunmadıkça hiçbir şahsın sosyal baskıya möruz kal-
maması gerekir, şeklinde ifade edilebilir.

Bu tez yanlıştır. Çünkü bu tez, kanun alanındaki bir
prensipi, sosyal faalivetler ve imtiyazlar alanına da teşmil
etmektedir. Meselö, bir adamın iş istemek için bir ban-
]<a umum müdürüne müracaat ettiğini farzedelim. Halbuki
Lımum müdür, bu adamın daha evve]ki vazifesinden zimmeti-
ne para geçirmek suçu ile kovulduğunu işitmiş bulunuyor. Bu
hidisenin doğru olup olmadığını müracaat sahibinden soru-
yor. Adam kendini töhmet altına sokmamak için bu soruya
cevap vermeyi reddediyor. Bu adam kendi kenüni suçlandır-
mak istememekte tamamen haklıdır. Ve bu şekilde cevap ver-
di diye onu hapse göndermeye de imkin yoktur. Fakat, böyle
bi radamın banka müdürü tarafından istihdam edilemeyeceği
de aşikirdır. Amerikan Anayasasında <.Fifth Amendment>> di-
ye anılan ve itham altında bulunan şahsı kendi kendini suç-
landıracak cevap vermekten vareste kı]an madde sadece tatbik
olunacak cezai müeyvidelerle ilgilidir. Bu maddeyi bun.un
d.ışındaki hallere teşmil ederek sanığa l6yık olmadığı bir hak
tanımak düpedüz budalalıktır.

..Serbest fikirli kadının karşılaştığı müşkül durumr> adı-
nı verdiğim aşağıdaki hayali olay, hakkında bir mahkeme ka-
rarı sadır olmadıkça hiç bir şahsın hürriyetine m6,ni olunama-
}/acağı yolundaki iddianın bizi nasıI bir çıkmaza sürükleyebi-
leceğini tebarüz ettirmek bakımından enteresandır.

SEBBDST FİI{İR'Lİ KADININ KARŞILAŞTIĞI MÜŞKÜL DfIRUM :

Bir mahalle halkını kötü yola sevkeden bazı fuhuş yuva-
jarının kurulması üzerine gençler tarafından işlenen suçların
ırrtmasından zivadesiyle endişe duyan, o mahallenin iffet sa-
hibi anneleri bir araya gelerek buna bir çare bulmağa karar
verirler. Gençlerin ahlikı o derece bozulmuştur ki, bu du-
rıım aile yuvaları için bir tehli]<e teşkil etmeğe başlamıştır. An-
neler, ev]itlarının ah]Xkını bozan bu batakhanelerin ortadan
kaldırı]ması için gerekli tedbirleri almağa koyulurlar.

«Mahallenin İffetini kortıma komitesi,, namı altında bir
komite kurul\ır. Bir toplantı yapılarak geçici başkanlığa ga,
yet serbest fikirli bir kadını getirirler. Geçici başkan, komi-
te daimi baş'kanlığına namzet gösterilmesini talep eder. Ma-
l-ıalledeki umumhanenin patronu bu vazife için namzet göste-

rilince herkes şaşırıp kalır. Geçici başkan, ..Mahallenin İffe-
tini Koruma Komitesi daimi başkanlığına Madam Çaça'nın
rıamzet gösterildiğini görüyorum. Bu hususta söz söylemek
rsteyen var mı?r, diye sorar.
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Bir kadının hiddetle, bağ:rdığı duyulur. ..Fakat böyle gü-l_ünç bir_şey olamaz! Bütün-bunİ;.;-J";ö'"i;T; iXİ,, au-ğil mi? Hem de umumhane işleİen Ul. taİİlşe- 
-

Başkan: <.Çok ağır bir ithamda bulundunuz», diye cevap ve-rir. "Bu iddianın F.qv"t müspet a"İil"ri" i.;;;ilş'iiabe:der. Bu kadının iddib edilen'ı..ıtti-iiiıı".i ışı"aicii" aii. 
"ıırauböyle deliller o]an var mı? Varsa,l,İttun ayağa ka]ksın ve ko-ntlŞsun.>>

Kimse yerinden kıpırdamaz.
Başkan söz]erine_ş.öyle devam eder: *Bu ithamları isbataJıaravacak hiç bir delii mevc"t o1mra,gd;ö*;;;;;u biz-zat itham edilenden tahkik 9g"a;ffi 

'iı,ı"ai",-uii rlı,jşu oı-dı;ğunuz ve umumhane işıeitiğt"t'ıaaıa -eJıjii;. ;;;, ,"dersiniz?>> 5-vvv_ö-f.r& ıuuı4 ç\ılllyul...E,u] 
l

Bu soru üzerine kürk mantolu bir kadın öfke ile yerin-den fırlar ve: <.Bu sorunuza cevap vermiyeceğim! Bana buşekilde sual sormaga hakkinı, y#t".ı Kendi kendimi ithamedemem!,, diye bağrır.
BaŞkan: ..Evet, bu sizin hakkınızdın, diye cevap verir. <<Bu(]evaptan 

. 
suçI u olduğun uz neticesin-e- ;r.;;;y;: -i., 

Ji "uaıı u.suçu ispata varavacak bir delil de 
-rievcut 

değit. kadının söz-ıerinden ise suciu oıup. jımaa-,e,","i".nit; ffii;;ö;.' so,hir tedbir olarak şunu. öğren-"[ ırtıyorum. Bu kadın hakkın-da mahkeme"e r"iiı-iş'ui"-.rırı.,ırXıy"t kararı olup olmadı-ğını bilen var mı?,>

Bu soruva da cevap veren olmavınca.serbest fikirlj geçicibaskanın tot sesi d,aüı"rr'.nr'ı.riiİ"r" Iffetini Koruma Ko-
1jtesi başkanlığın, llaarm Çİİ; namzetliğini kabul edi-.y'orum.>>

Ayni şekilde. meşhtr gangster Al Capone'un 1930 vılın-da Chicago şehri Ammu ı--"ffii;j i;d;"ö;ö";triı.",r-iığına tdyin edilmesi mümktiİ 
-ojrİllİ.or.

Amerikan Anayasasındaki bu hüküm, vatandaşların ken-d il eri ni suçIan dırmla,.o""* a Jğ";;;;k 
..t";;ft;'t;i,l',l-re,

zorlanmaması maksadile 1.o"-"-ş'. oİİrg, tr"lae, günlük ha-,,,attaki a]el6,de vak,a]ara. t"ş.ii "iiĞ.if ır;; il;.§J."T,ıv,ıtimtiyazlar bahşedilinc:,, P.g=*iili-il];;ç durum]ar o.i"vl" ç,ı.-ınaktadır. Komünizm .tehlike;inir-"rı,ri""ti;i' id;i;;J;"y""sözde serbest fikirli bazı kimseler n,i'iirtay-, düşmekte ve böy-iece komünist]erin entrikalarına-al"t 
-ol-rktadırlar.

sözde serbest fikirlerin teşkil ettiği bölgenin etrafı a]da-tılmış insanların bulunduğu "ü"ıg" -ıe' 
çevriııair. Bu bölgedeceŞitli mesleklere mensup vataniever Amerika,Iılara tesadüfetmek mümkündür.
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Bun]arın tek kusuru aldanmış olmalarıdır. Bu vatandaş-
lar içine düştükleri tuzağı görünce hayrete düşerler.

Ticaret hayatında muvaffak olmuş tanınmış bir iş adamı-
rıın, komünist cephesi damgasını taşıyan bir faaliyete karış-
tığını farzediniz. Bütün kalbiyle komünizmin aleyhtarı olma-
sına rağmen çok meşgul bir insandır. Iyi gayelere hizmet et-
ınek isteyen bu adam, bu uğurda ma]i yardımda bulunmağa
ve propaganda maksadıyla adının kullanılmasına Tazıdır. Fa-
kat işleri çok olduğundan, kurulmasına yardım ettiği teşkilö-
tın toplantı]arına ve günlük faaliyetlerine iştirök etmesine
imkAn yoktur. Bu vazifeyi başkalarına devretmek mecburiye-
tinde kalır.

Komünistler böylece en koyu muarrzlarının bile para ve
prestijinden istifade etmek yolunu bulmuşlardır.

BİR KOMÜNİST MASKE TEŞKİI.ATININ DOĞUŞU :

Komünist maske teşkilAtının esas gaye ve hedefi, büyük
ha]k kitlesinin tasvibine mazhar olmuş görüş ve fikirlerle ka-
mufje edi]ir. Komünistler, hakiki gaye ve hedefin ne olduğunu
gayet iyi bilirler. Teşkili,ta üye olanların ekserisi ise sa"dece
kamuflA,jı görürler. Komünist]erin değişmeyen gaye ve hedef-
lerinden biri dünyanın askeri kuvvet muvazenesini komünist
askeri gücü lehine çevirmektir. Hür bir mem]eketin askeri
gücünü zayıfiatmak için giriştikleri her .faaliyet, kendi gaye
ve hedeflerinin tahakkuku yolunda atılmış bir adım sayılır.
Temel gayelerinden biri, komünist aleyhtarı bütün memle-
ketleri askeri bakımdan zayıflatmaktadır. Hakik1 gaye ve he-
deflerini açığa vurdukları takdirde pek taraftar bulamaycak-
ları aşikArdır. Amerikayı askeri bakımdan zayıflatmak ve
böylecÖ komünist istilisını kolaylaştırmak gayesiyle_ kuruldu-
ğunu ilAn eden bir teşkilltın kolaylıkla taraftar bulamayaca-
ğı tabiidir. Binaenaleyh, aynı hedefin tahakkukuna hizmet
İdecek görüş ve fikirlerini tamamen ayrı bir kılıkta takdim
etmek yolun-a baş vururlar. Mese]ö esas gayelerinin, _nükleer
}ıarbin dehşeti karşısında barışı korumak olduğun_u ilön ede-
bilirler. İşte komünistlerin korkunç barış hareketlerinin esa-
sı bu temele dayanır.

Maske teşkilitını kurmağa hakiki komünist o]an kimse-
]er memur ediıir. Bunlar, birlikte çalışmak üzere ..Fellow Tra_
vellers (vol arkadaşları) denen birkaç e9nıi|]ıl komünistle an-
laşarak üurulacak teşkilitın mahiyetini birlikte tesbit ederler.
Gaye ve maksatları gayet açık olarak tA.yin edilir. Teşkilatın
ida"recileri hakikı ve gönüııti komünistler arasından seçilir ve
halkı kendi taraflarıni çekmek için kullanacakları taktik açık_
ca belirtilir. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra göniillü ko,
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ınünistİer, iİkelerİne seirıpatİ besİeyen İ<imseİere yAnaşırİaf.
Hakiki komünistter bu kimselerle pek temas etmezler. Çünkü
cınların komünistlere karşı çekingen davrandıklarını ve her
zaman itimat etmediklbrini bilirler. Fakat bir gönüllü komü-
nist, partiye kayıtlı olmadığından, komiinistliğini inkör eder
ve böylece muhatabını daha büyük bir kolaylıkla ikna etme-
ğe muvaffak olur.

Göniillü komünist gayenin ne olduğunu sempati besle-
yen şahsa izah eder. Gaye kısaca şudur: Korkunç harp teh-
oidi ve insanlığın mahvolma tehlikesi karşısında barışı koru-
ınak. Komünist olan ve olmayan memleketlere silöhsızlanma
ınevzuunda yapılacak talepleri bütün teferruatı ile anlatır.
Pek töbii olarak, bu şekildeki taleplerin komünist memleket-
lerce hiç bir surette nazarı itibare alınmayacağından bah-
setmez. Çünkü komünist memleketierde tesir edebilecekleri
bir efkArİ umumiye mevcut değildir. Üstelik, Komünist Par-
tisi tarafından açıklanmadıkça bu gibi taleplerin komünist
rnemleket]er halkına duyuruimasına da imkön yoktur. Esas
gayesinin, hükümeti seçen ve kontrol altında bulunduran hür
ınemleketler efkirı umumiyesine tesir etmek olduğunu giz-
li tutar. Memleketler arasında hiç bir fark gözetilmeksizin ta-
iepte bulunulacağını zanneden komünist taraftarı, bu mükem-
mel fikrin kurbanı olur ve kendini bu dövaya vakfeder.

Dövayı benimseyen taratarın ilk işi serbest fikirli ge-
çinen bir kimseye yanaşmaktır. Bu şahıs bir komünist plö-
nına iştirök etmek niyetinde değildir. Fakat taraftarın komü-
nist olmadığına emihdir. Onun b6zı aşırı fikirlere saplanmış
olduğunu belki bilmektedir. Ama o, başka insanlara ben-
zemediğini zanneder, çünkü çok açık fikirlidir. Bu yüzden
komünist taraftarını ayıplamaz. Kendisine telkin eülen fikri,
tlesteklenmeye lflyık görür. Böylece, sözde açık düşünceli
adam bu fikrin sözcüsü haline gelerek memleketin tanınmış
i.ş adamlarınr da kendisi gibi düşünmeğe iknaa çalışır. Bu va-
tansever kimseler gayenin tahakkuku için lüzumlu finansma-
nı ve dövanın saygı ve ciddiyetle karşılanmasını temin için
lüzumludur. Aslında vatansever iş adamını ikna eden ger-
çekten anti-komünist olan bir şahıstır. Neticede para temin
edilir, isimler resmi başhklı bir kdğıda yazılıt, halkla teması
temin edecek bir büro kurulur, lüzumlu propaganda faaliye-
tine girişilir. Böylece bir komünist maske teşkilötı faaliyete
peçer. Gönlnüşte bu kampanyanm vatansever iş adamları,
eğitimciler, ilim adamları ve muteber şahıslar tarafından açıl-
dığı zannedilir. Fakat aldatılan bu insanların arkasında serbest
fikirli geçinenler, bunların arkasında komünizme sempati bes-
ieyenler, onların arkasında ise, komünist taktiğini ve programr-
nı perde gerisinden idare eden hakiki ve gönüllü komünistler
faaliyette bulunur.

Çeşitli gayeler uğruna bu neviden binlerce teşkilit kunıl-
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rhuştur. Komünist düşmanİıgı iİe tanınmış birçok insan, İ<o-
ınünistlere bu şekilde hizmette bulunmuştur. İşte komünist]e-
rin her zaman tatbik ettikleri usul budur. Bir teşkilit kuran
birkaç kişi bir kit]e hareketi yaratmak suretiyle tesir saha-
iarını bir hayli genişletirler. Bunlar, bAzı ha]lerde, anti-komü-
nist olan demokratik hükümetleri bile parçalayabilirler. Bir
insanın bu gibi faaliyetlere kendi arzusu ve iradesi dışında
xatı]masını önleyecek yegane vasıta uyanık ve bilgili olmaktır.
Devamlı uyanıklığın mükifatı hürriyettir.

ELE GEÇİR,İLEN TEŞKİLATLAB :

K.omünist maske teşkilötları işçiyi, dini inançları,, güzel
san'at]arı, milli hürriyetleri, kültürü ve milliyetçitiği istismar
etmek gavesi ile kurulur. En verimli şekilde faaliyette bulu-
nan teşkilötlar, bilhassa barış ve mill iistikl0li ön plina alan-
]ardır. Ozel şekilde teşkil edi]en bu teşkilötlara il6,veten, ko-
rnünistler, uzun yıllardanberi mevcut bu]unan teşekküllerden
de faydalanmak yoluna baş vururlar. Bu teşekkülerin ekserisi
komünist olmayan şahıslar tarafından kurulan ve komünizm
9ayesi gütmeven müesseselerdir. Fakat günün birinde komü-
nizmin esiri olurlar. Bu iş, adı geçen teşekkülleri ele geçirmek
gayesiyle, komünistlerin kötü işlerde büyük bir fefagatla ça-
]üşnialarl ııeticesinde mümkün olur. Her teşkilntta, yapılması
ıcap ederı a]elide işler vardır. Can sıkıcı mahiyet taşıyan bu
işlerin talibi de çok azdır. Komünistler ele geçirmek istedik-
i:ri teşkilötta vazife alırlar ve büyük bir fedakArlıkla çalı-
sırlar. En süfli ve en sıkıcı işleri bile seve seve yaparlar. Mek-
tupları yazar, paketlçri bağlar, teksir edi]en yazıları hazır-
]ar]ar. Ekseriya teşkilXtın en çalışkan üyesi sıfatını kazanır-
lar Seçim yapıldığında bu üyelerin idari vazifelerg tAyinle,
rinden daha münasip bir şey tasavvur olunamaz. Böylece ko-
ııünistler, gaye ve hedeflerini gayet iyi lıilme]eri, bu gaye ve
htdef]ere doğru emin adımlarla yürümeleri, büyük bir zevk
ve feragatle çalışmaları sayesinde, kapitalistlerin parası ile ku-
rırlan teşekkülleri ele geçirmekte ve hürriyeti yoketmek için
Lııınlardan faydalanmaktadırlar.

Komünistler mükemmel şekilde teşkilötlanmışlardır. Ne-
iislerini tamamen komünizme vakfetmiş üyelere ve geniş çap-
ta tecrübeye sahiptirler. Komünizmi önlemek ve mağlup et-
mek istiyorsak, hakikati olduğu gibi görmemiz, teşkilAtlan-
n]amız ve kendimizi bu işe vakfetmemiz muhakkak şarttır.
Komünist]erden nefret etmek kAfi değildir. Onlara en mü-
essir şekilde hizmet edenlerin, en büyük düşmanları olmasr
inuhtemeldir. Bu korkunç tehlikeyi bertaraf edebi]mek için,
gören gözlerin ve düşünen dimağların hürriyet aşkı ile dolu
kalplerle birleşmesi lözımdır.
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v.

ixrioanr EE Grçiniıın usıııınni

ZORBALIK FELsErEsİ :

Komünistler, dünyayı fethetmek yolundaki gayelerini
gerçekleştirmek için, teorik ve pratik sahalarda bir takım
ı;suller bulmuşlardır. Teorik sahada komünistlere yol göste-
ren başlıca eser, Lenin tarafından yazılan ve dünyantn en
qok tercüme edilen kitabı höline gelen, "Deviet ve İhti]al,,
isim]i kitaptır.

Lenin komünistlerin iktidarı ele geçirmesi hazır]ık]arında
tı,ulunmak üzere 1917 yılında Isviçre'den Rüsya'ya döndüğü
zaman henüz bu kitabı tamamlamamıştı. 1917 yılı Şubat ayın-
da Çar'ın tahttan indirilmesiyle neticelenen ihtilil bir ko-
münist ihtilali değildi. Çeşitli halk grupları tarafından destek-
lenen ve kendiliğinden ortaya çıkan büyük bir ayaklanma idi.
Bu ayaklanrnanın vukubulduğu tarihte, ka]burüstü komünist
şahsiyetlerin ekserisi ya Sibirya'da yahutta Rusya haricinde-
ki memleketlerde sürgünde bulunuyorlardı. İhtilil başarıldık-
tan sonra_ siyasi af_ ilAn edildi. Bunun üzerine, bütün dünyaya
.yayılmış bulunan bolşevikler ve ihti]dtciler Petrograd'ta-top-
landılar. Stalin, sürgünde bulunduğu Sibirya'dan ğeri gelerek
Komünist Partisi'nin gazetesi olan Pravda'nın ba!ına - geçti.
Trotsky, Yeni Iskoçya'dan Rusya'ya döndü. Lenin, Rus}a;daiç |ıarp _ç_ıkmasını körükleyen vg teşvik eden yazılafln:. yaz-
makta_olduğu Cenevre'den geri geldi. Petrograd;a gelmesi -üze-

rine ithililci işçilere, Rusya'yı fethetmek vJmemlökete hökim
1]_mak gayesiyle;geri geldiğini bitdirdi. Bu beyanatı bilhassa
Marxism'e körükörüne bağlanmış olanlar araİında şaşkınlık
),arattı. Lenin'in başında bulunduğu bolşeviklerin aşağı-yuka-
rı yirmi bin üyelik ufak bir toplutuktan ibaret oldu[lİrını ha-
tır]atmak isterim. Lenin'in Marxist tenkitçileri onun bu idü-
alı sözlerini işittikleri zaman, ..Maxist Lenin, sana güle güle,
anarşist Lenin, hoş geldinr, demişlerdi.

T,enin, imkAnsız gibi görünen işler başardı. Altı ay gibijrısa bir zamanda peşine takılan bir avuç insanla, ihliüalin
ıneşru meyvalarına sahip çıktı ve Rusya'nın çalışan sınıfinı
tcşkil eden insanlara hiyanet ederek dünyanın en müstebit
:liktatörlüğünü kurdu. O sırada yazmakta olduğu <.Devlet ve
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iiıtiıa], adlı kitabı !rg* bile mühim bir teorik eser sayılmak-tadır. Lenin, bu }ıita6ında komtinistlerin memleket dahilindeııası],iktidara geçeceklerini ve idareyi ele aldıktan sonra neş*kilde hareket etmeleri icap ettiğini açıklamaı.tralr. 
----

Lenin bu eserindg 
.:_"Fl" ve şiddetin ]üzumu üzerinde dur-

]i1|!rd,1. O,ro. şör9, hükümet, idare edile"luri-l.""J."İİre ls_
],|,?,..st^-ek_için idare eden sınıfin elinde bir;;;;;;,". gü-ı;ıin hükümetler bir sınıf hükümetidir. Teşrii, ıJrrilu'"oııorganlar.ile polis 

,!uyye!l, ",",.gi. 
toplama teşkildtı ve eğitim:nüesseseleri gibi devlet teşekküllerİ id*" 

-;=d-iiu"'r,"]d'ı.tir-
ınar etmek üzere idare eden sınıf iarafından il".Ju. ,ur,-talardan ibarttir. Lenin'in tezine göre Avrup, "" amerika'-daki hükümetler, hal]<ı istismar Etmek grv'uriviu ı."."ı-"şburjuva hükümetleridir. Bu hükümetlerı Eevırmeı. 

"""J "u-jıir ve şiddetle ve kan dökmek]e mümkün olabilir. 
-

- T,enin'e 
_göre, cebir ve şiddet ku]lanıIması kapitalistler ta-:"afindan kullanılan cebi1._ve şiddete karşı bir ru'rı..ivo.i'şuk-liııde telökki edilmemelidir. §iaaet, müsbet sry"ı"rii-İrürr].-kukunu temin eden bir vasıta o]arak mütalAa"oı""-"]rar". nı.

çaTey§.baş vuranlar merhamet nedir bilmeme]idir. l,""İ", gr-yelerinin tahakkuku ,için cebir ve şiddetin J;;; -oü'"gr.,
söyle ifade eder: Proleler dev]etin, lianlı bir ihtıiAı 

-oı--ror.,
bıırjuva dev]etin yerine geçmesi imkinsızdır. 1)

Lenin bu cümlesi i]e, akı] hocası Karl Marxs'tan daha ile-ri,.gitmiştir.. IVJalx, ingiltere ve Amerika'da kansız ii"ltti-la.tln Vukll butabileceğini mümkün görüyordu. Marx'ın iddi-
as-ına göre, bu iki mem]eketteki büro-krasi dıg". ,*r.upa--em-leketlerindeki kadar gelişmediğinden, ve bu"devGtıu'.ı"-poıl,
]<uwet]eri ile askeri [uvvetlerr pek büyük oı-rarğr"d;r,"ror-
y:lİl:.!,lrış yolu ile geçmeleri İntlml<tlnaıl l,enİn-l." Ur'şurt-Jarln artık mevcut oimadığını iddia etmiştir. Avrupa'da, ügil-tcre'de ve Amerika'a_a Purjlva dev]etin,iu" proi"irrv",' a]rıe-ijıe .geçişi - 

sağlayacak ihtiie] gayet şiddetli 
'oı*rii l"aı. c"ni,,e şiddet ku]lanmadan bir ıhilldıin"muvaffak olmasına- im-ifln yoktu.

İkinci Enternasyonalın tanınmış nazariyatçısı Karl Ka-utsk'yi Lenin'in merhametsizce cezilandırm"asına sJeu oıansııçların başJıcası, İngiltere ve Amerika'da barış voü lİ" 
'*or-

yalizme geçişin mümkün olabileceği hususunda va.* tarafın-
dan i]eri sürülen fikre Kautsky'nin'sadık kalmrsrar".-urrn ,"
şiddetli tenkid mahiyetini taşıyan, <<proletarya İrıtııaıi ve va-
tan Haini Kautsky,, adlı makalesinde Lenin şöyle yazar:

a

(1) V. J. Lenin, Devlet ve İtıtiıal (Moskova
Sahife 35.

Yabancı Diller Yaytne\ri)
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<.1870 den sonraki yıllarda İngiltere ve AmerikQ'yı şimdi

-tir,rlİrj, "ttlel-i, 
*"İ,"a, müsTesna kılacak her hangi bir

durummevcut-"va"ı.-İı-i",tarihinroblem]erbakımından
eerektirdiği şeyleri'Üıi,"i".-iiı"-n, .ö.,rrun sorulması lüzu_

m,ı mevdandadır. Bu soruyu sormamak ilmi tahrif etmek,

]irrrt"i;ffiili* au-"ı.tir. Bu sorunun sorulması üzerine alı_

;;;;;;;p i" 
"ı 

u"rı.1o l ihtil öl ci prol eta ry_a _dikta tö r.l üğü bur_

;i;;;;; ,ı"vi,ıi," 
""ni. 

-"" 
şiddet demektir. Cebir ve şiddet kul_

i;;;; ıtır,l,,,r, Marx ve Ei.gels,in etraflı olarak izah ettikleri gi_

liinlıı."rr" ..F.".rru İqHar:bı, adh kitapta y9 b9 kitabın ö.n sö_

;;;;' ;.keri klikle'büiokpasinin mevcudiyetinden i_leri gel_

",r"-lİt"air. 
ealiat Marx bu müşahede]erini 3çığa.. vurduğ*u ta-

,lİİ", va"i- İgz0 l tilkip eden vıl]ııdg, bu iki müessese Ingi_l-

i;;;;; Amerika,da,. m^evcut döğiıdi. (Fakat bugün bu iki mü_

ı.ssese o memleketlerde mevcuttur.) (2)

I(omünistlerin zorbalıkla ilgili tutumları ekseriya yanlış
n"ırilırr_ Hatti komünizme muirız olan]ar bile komünistlerin
*"ırltı.uı. zorbalık tarafları olmadıklarını zanneder]er. Ancak
,ı.iiau.. geçmelerine, istismar ede_n sınıfın mA,ni olması netice_

si cebir "ve'şiddet kuliandıkları kanaatindedirler. Bu kanaat,
bi]hassa Lenin ve Engels gibi komünist liderlerin görüşüne
;fi;;. Marx,ın eseriii ez[ere bilmekle şö!ıret kazanan Ka_
uİsky, cebir ve şiddet mevzuundaki gevşek tutumu* yüzün-
den "ienin tarafından çok ağır hücumlara uğramıştı. Kautsky
ş" a,.lştl".ude idi: Cebiİ ve ğlddet kullanmağa TecPyT ka]abi-
iiriz. Fakat böyle bir mecburiyet altında kalmak cidden tees_

iüf 
"dlı"""k 

bi; haldir. çünkü cebir ve şiddet, ona başvuran_
ir. -ı.otııt 

ğe sevkede., bi, harekettir. Buna cevap olarak
Lenin, EngEls'in .<Anti Dühring, adlı kitabından şu palçayt
iktibas etmiştir:

nar (mel'un bir kuvvetin oynadığı rolden_ayrı olarak,) Bu
iırtiıd.i .oldür. Marx,ın kuilandığı kelimelerle ifade edildiği
taiıdirde bu kuvvet, yeni bir cemiyete gebe ler eski sos_yal

düzenin ebesi durumÜndadır. Bu kuvvet sayesinde so_syal ha-

;;k;ii;. meydana çıkmak imkinını bulur ve ölü politik dü_

zenleri yıkarlar. Herr Dühring bu noktaya hiç temas etme-

^iştl.. 
Ö, irti.rrurcı ekonomilİ sistemi yıkrnak için kuwete

i}:tiyaç duyulabiieceğini Adeta içi sızlayarak kabul eder. çün_
i<ü, her çeşit kuvvet istimalinin, maalesef istimal edenin mo_

ralini bozcuğuna inanır. Muvaffak olmuş her ihtililin moral

ve ruh bakımından kazandırdığ| muazzam sürükleyici kuv_

vete rağmen bu kanaati ileri sürer! Halbuki, bilhassa Alman_

(2) v. J. Lenin, Proletarya itıtiıaıi v_e _Vatan Haini Kautsky (Moskova
Yabancl Diller Yayınevi 1952) §ahife 23-4,
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ya'da girişile.cek şiddetli bir hareket, Otuz Yıl Harplerinin
a]ınlara vurduğu zjl]et damgası neticesinde milli şuİra nü-
iuz .eden_ aşağıhk duygusunu silip süpürmek gibi blr fayda
temin edecektir. Ve bu papaz, bu yoldaki ruhİuz, yavan ve
Aciz düşün.celeriyle, tarihin bugüne-kadar kaydettİgİ partile-
rin en ihti]ölcisi vasfını taşıyan bir partiye-mensup-o]mak
hakkına sahip olduğunu iddia eder., (3)

Lenin, cebir ve şiddetin koyu bir müdafii idi. Onun dü-
şüldüğü ihti]e], barış yolu i]e intikal değildi. Engelsln fi-
kirlerini izah eden aşağıdaki satırlardan dÜyduğu zevki tah-
nıin etmek mümkündür.

..Bu efendiler (otorite aleyhtarı olanlar) acaba hiç ih-
til6l gördüler mi? ihtila] otoritenin ta kendisidir. İııtııaı" bir
kısım halkın, kendi arzularını tüfek,. süngü ve top kuvveti
ile, yini otoriter visıtalarla, karşı tarafa kabul ettirmesidir.
I{uzaffer olan taraf beyhude yere mücade]e etmis olmamak
jçin, silöhlartnın karşı tarafa ilha mettiği bu dehşet havasınr
devam ettirmek mecburiyetindedir. Sillhlanmış olan halk
burjuva'lara karşı bu şekilde davranmamış olsaydı 1871 de
Paris'i ele geçiren ihtilölci hükümetin bir gün bile dayanması-
ıra imkön var rnıydı? Hatti bu kuvvetten yeteri kadar fayda-
ianmadıkları için onları ayıplamamız daha doğru olmaz mı?r,
Gr.

<«Devlet ve İhtilal» adlı kitapta Lenin tarafından tasvir
edilen ihtilAlin ikinci önemli tarafı, ihtilöl'in gayesidir. Bu
gaye devlet kontro]unu ele geçirmek değil, devleti ortadan
kaldırmaktır. Kitabın büyük bir kısmı, devletin ortadan kal-
dırılması tezi izerinde durmaktadır. Bir devlet, çeşitli şekil-
lerde iş görür. Bunlardan biri anayasadır. Icrai fonksiyonla-
rını icra kuvveti yöni Başkan, Kabine, Adliye Bakanlığı, Po-
lls Teşkilötı, Savunma Bakanlığı vasıtasiyle yürütür. Diğer
fonksiyonlarınr ise teşrii ve adli organlar vA;sıtasiyle yerine
getirir. Komünizmin hedefi, teşrii kuvveti elinde tutan bir
başkanlık elde etmek değildir. Yahutta kabineye, mesel6, Dış
İşleri Bakanı ile Milli Savunma Bakan gibi üyeler töyin et-
ıneği düşünmez. Komünistler tarafından açıkça beyan edi]en
gaye, hikimleri tAyin etmek de değildir. Esas hedef ve gaye-
leri, anayasayı, teşrii sistemi, adli sistemi ve idari sistemi büs-
bütün ortadan kaldırmak, devleti silip süpürmek ve tamamen
farklı şekilde bir devlet kurmaktır.

Lenin'in bu tezi, 18?1 yılında Fransa'daki'Commune idare-
sini destekleven ve bu idareye iştirik eden şahısların kapitalist

(3) Devlet ve İtıtııaı adıı kitabına dercedilmek üzere Lenin tarafından ik-
tibas edilmiştir, sahife 32-2.

(4) Proletarya ihtiıeii ve vatan Hainl Kautsky adlı kitabın 27. sahifesine
dercediimek üzere Lenin tarafından iktibas edilmiştir.
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devleti ele geçirmeğe çalışmaları _ve bu teşekkülden.hükümet
i.ir"trrrrn bTr iasıtis, bıaiat istifade etmeğe tevessül etmele_

rl .,eticesi meydana çıkan olaylar lakkında Marx'ın_yapmlş

"ıa"ğ"-irtlile"istinat"etmektedir. 
..Commune,, idaresi kısa bir

i"*"a, yıkılmıştı. Lenin,e gör9, bir devletin devamına mü_

,rra" oıriarg, takürde, muı<abı bir ihtilöl kaçınılmaz bir
emirvaki hali]nl alır. Çünkü bu deviete mensu_p olanlar, _ es-
ı<i cemivette birçok mukte.ep hakları olan şjıhıslardır. Devletin
yrı.ri-r"r, ve ortidan kaldınlması şarttır. Bu husus, Amerika
komünist Partisi Başkanı William ,Z. Foster tarafından şu
şekilde ifade edilmiştir :

..Hiçbir komünist, bir genel seçimde ne kadar rey temin
ederse Ötsir, b.rgünkü hükümetin Başkanı olamaz. Amerika
Birleşik Devletleİinde bir komünistin hükümet başına geçTe-
s'_ mukadder olduğu zarflan - ki buna, gündüzün geceyi takip
t.deceğine emin olduğum kadar eminim - bu hükümet, kapi-
talist bir hükümet değil, bir Sovyet hükümeti olacaktır. Bu
lrükümetiır arkasında proletarya'nın diktatörlüğtinü zorla tat-
bik ettirecek bir kızıl ordu bulunacaktır.r,

İKTİDARIN ELE GEÇİRİIİİE§İ :

Yukarıda verilen izahattan anlaşılac4ğı veçhile, iktidarın
ele geçirilmesi tAbiri devletin tahribini ve proletarya dikta-
törlüğünün kurulması ile sonuçlanacak kanlı bir ihtilal mina-
sını tazammun eder. İktidarın ele geçirilmesini mümkün kı-
lacak yollar, komünistler tarafından bütün teferruatı ile ve
teorik o]arak tesbit edilmiştir. Bir çok memleketlerde ve bil-
hassa Rusya'da. Çin'de ve yanlış olarak isimlendirilen Doğu
Avrupa Halk Demokrasilerinde iktidarı ele geçirmek için
tatbik ettikleri pratik usu]ler ha]eır tarihe geçmiş bulunmak-
tadır.

İktidarı ele geçirmekte tatbik ettik]eri usu]]er muhtelif-
tiı:. Biz burada, şu üç metodu tetkik edeceğiz :

1. İşçi sendika]arr vasıtasıyla memleket dahi]inde çıkarı-
laıı isyanlar

2. Askeri kuwet kullanarak bir memleketi zapetmek.

3. Askeri şaırtaja tedricen boyun eğmek.

İşçi SENDİKALAfiI vAsıTAsİYLp 11m]Iır.TıKET DAHtİLİNDrc
çIKAIiILAN İSYANLIIR,

senelerdenberi komünistler tarafından tatbik edilen bu
eıanevi metod, hiç bir memlekette müessir bir komünist ik-
ticların kurulmasını temine muvaffak olamamıştır. Komünist
Partisinin iktidara geçmesini temin için, işçi senükaları baş-
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larıgıçta elveli§İi bir vasıta adlediliyordu. Tatbik edilecek prog-
ram şu idi: Komünistler işçi sendikalarına nüfuz edecelİ ve
bu teşekküllerin idari makam]arını ele geçirmeğe çalışacak-
]ardı. Bundan sonra sanayi işçileri grev yapmağa teşvik edi-
lecekti. Aslında sanayi grevi olarak başlayan bu hareket bir
müddet sonra siyasi grev ve sonunda umumi grev haline so-
kulacaktı. Umumi grevi ise ihtilal mahiyetini taşıyan silöhlı
isyan hareketleri ve iktidarın ele geçirilmesi tökip edecekti.

Yapılnıası gereken ilk hareket işçi sendikalarına nüfuz
etmekti. Lenin bu hususu, ..Sol - Kanat Komünizmi» adlı kita-
lı:nda bilhassa tebarüz ettirmektedir. İşçi sendika]arına giriş
şekli mühim değildi. Asıl mühim olan mesele bu sendikalara
girebilmekti. Adı geçen kitapta Lenin şöyle der:

<.İşçi teşekküllerine girebilmek, buralarda kalabilmek ve
}ıeı il€ pahasına olursa olsun bu teşekküller dahi]inde komü-
nizme hizmet edebilmek için, bütün bunlara (yAni hakaret-
lere ve işkencelere) tahammül etmeye her fedakArlığa kat-
larrmaya ve hattö, icabederse çeşitli hile ve desiselere ve gay-
ri kanuni yollara başvurmayı öğrenmek zorundayız.r>(5)

Sınai Grev :

İşçi teşekkülleri içinde kilit noktaları ele geçirdikten son-
ra, münasip görecekleri anda, işçileri sınai bir greve teşvik ede-
ceklerdi. Sanayide daha yüksek ücret ve daha kısa çalışma sa-
atleri sağlamak amacıyla yapılan grevlere sınai grev denir.
Genel olaı,ak, bu çeşit grevlerin her zaman çıkması mümkün-
dtır. Şiköveti mucip haller, ve daha iyi şartlar altında çalış-
mak arzusu gibi, akıllı bir komünist liderin istismar edebile-
ceği ınevzular her zaman mevcuttur, Bütün bun]ara ilöveten,
sınai grev, işçilerin desteği ile başlayan ve devam eden yegAne
grev şeklidir. Sınai grev bilöhare siyasi greve çevrilmelidir.

Siyasi grev :

Siyasi grevlerde, işçilere elle tutulur gözle görülür menfaat-
lar temin etmek gayesi güdülmez, Bu çeşit grevler, kapitalist
slstemi yıkmak istikametine yöneltilmiştir. Siyasi grevler,
karışıklık, işsizlik, açlık ve korku yaratmak suretiyle devlet
otoritesini temelinden sarsmak gayesini güden grevlerğir.
Doğrudan doğruya siyasi greve başlamak umumiyetle mümt
kün değildir. Fakat sınai bir grev siyasi greve çevrilebilir. Siyasi
grev, zamanla genişler, büyür ve umumi grev halini alır. Bu
ırada, grev yapan işçilerin polis kuwetleri ve bazan da aske-
ri kuwetlerle çatıştığı birçok durum]ar hisıl olur.

(5' V. J. Lenin. «Sol-Kanat Komiiuıizıni, Bir Çoctık l{astalığ:» (Moskova
Yabancı Diller Basımevi, 1950) §ahife 65.
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iııtlelcl Grev:
Siyasi greve şiddet hareketleri karışrnca, bu grev, ihti-

11lci bir gröv halini a]ır. İrıtiıaıci grev hareketleri iyice g_e_

ıişerek bütün çalışan sınıf tarafından benimsenmeye başladık_
tan sonra, ,*r-f bir isyan hareketi başgösterebilir. Böylece,
ihtiiölci grev, si16,hlı isyan halini almış olur. Bu isyan ha-
reketi mu,,affak olduğu-takdirde, işçi sendikalarını kontrolla_
,rı altında bulunduran-komünistlerin de, proletarya diktatörlü_
ğiinü kurrnaları mümkün olur. __ _._,.rıül

Komünistlcrin ildidarı ele geçirmek için daima kullan-
dıkları bu metod, henüz hiçbir memlekette başarılı olamamtş-
tır. Fakat birçok memleket]erde iktidarı ele geçirmek veya
istilAyı hazırlamak bakımından bu usulün rolü büyük olmuş-
tur. !

Bu maksatla kornünistler tarafından organize edilen en
hüyiik grev hareketi 1949 yılında vuku bulmuştu. O yıl için-
ae, Utittin dünyada, evvelden koordone ve organize edilmiş
gı,eü ha,reketleri baş gösterdi. Beynelmilel Rıhtım lşçileri ve
lntrepo İşçileri Birliği sekreter ve muhasip üyesi ve ayni za-
manrla errİÖ.rrryonal- komünist ajanı Louis Goldblattrın İn-
giliz makamlarınca İngiltere'den hudut dışı edilmesi üze-
rine İngiltere'deki liman işçileri grev yaptılar. Aynı yıl için-
de Havai Adaları liman işçilerinin de grev yapması üzerine
bı,ı mem]eket ekonomisi büyük bir kriz geçirdi. Avustralya'-
da ise maden işçileri grev yaptılar. Bütün bu grevler dünya
capında koordone edilmekteydi.

Avusturalya'da yapılan maden işçileri grevi bilhassa in-
cclenmeye değer. Çünkü bu grev iktidarı ele geçirmek ga-
yesini güden komünist programlnln bir provası mahivetin-
devdi. Avusturalya'da Komünist Partisi meşru bir siyasi par-
ti olarak açıkça faaliyet gösteriı:. Federal ve mahalli hükümet-
lerle beledi_r,elerin seçimlerine bu parti de resmen iştirAk eder
ve namzet]erini komünist partisinin namzetleri olarak ilön
cder. Eakat Avusturalya'da nazat| dikkatİ celbedecek bir var-
lık gösteremeyen Komünist Partisi her seçimde korkunç bir
ınıığlubiyete uğrar. Avusturalya seçim sistemine göre seçim-
le gelinen bir mevki için namzetliğini koyacak her şahsın mu-
avven bir para. yatırması icabeder. En çok rey alan namzedin
elde ettiği reylerin muayven bir nisbetini kazanan namzetlere
yatırdıkları para iade olunur. Bu sistem, seçilme imkinı olma-
van şahıslartn namzet ]istesini boş yere şişirmelerini önler.
Namzet]erinden birinin tesbit edilen miktarda rey kazanarak
pe yakçesini peri olması, Komünist Partisi tarafından büyük
bir muvaffakivet sayılır. Avustralya'da komünistlerin seçim
yolu ile siyasi bir mevkie geldikleri v6ki değildir.

_
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Maamafih, sanayi sahasrnda büyük bir kuwete sahiptir-
ler Bu bir avuç komünist, Lenin'in tekniğini tatbik etmek su-
retiyle Avusturalya işçi sendikalarının 'büyük bir kısmında
iktidarı ele geçirmişlerdir. Bu komünistler çok çalışkan, mü-
kemmel teşkilötçı ve kendilerini komiinizme vakvetmiş in-
sanlardır. Bundan dolayıdır. ki işçi sendikalarındaki idari
mevkileri sık sık ele geçirmeğe muvaffak olurlar.

Avustralya'nın Brisbane şehlindeki Genel Hastaha,
ne'de doktor olarak çalıştığım srrada, işçi durumu çok ente-
resan bir mahiyet arzetmekteydi. Brisbane Genel JIastaha-
ııesinde çalışan sağlık personelinden gayr.ı işçilerin mensup
-hulunduk]arİ resmi teşekkül Avusturalya Işçi Senükası idi.
Bu sendikanın liderleİi komünizme düşmandılar. Hastahane
işçilerini temsil eden King isimli adam ise koyu_ bir komünist,
tİ." King, komünist olduğu için değil, fakat işçilerin haklarını
kcrumak konusunda bürük bir feragat ve cesaretle çalıştığı
için, hastahane işçileri farafından temsilci se_çilmişti. _Isei üc-
rltlerinin dagıtılÜİgı günlerde King muhakkak orada hazır
bulunur ve Üİr deİdi 1reya şikiyeti olanları dillerü. Şiköyet
mevzuunu öğrenir öğrenmeZ derhal idare'ye ko_şar v.e 

_ 
icap

cttiği takdirdi avazı ğı.tıg, kadar lağırmak suretşle..şiköye_te

-"Ü" teşkil eden m"eselğnln tashihine çalışırdı_.. işçiler, hak-
lı veya haksız bir şiköyetleri olduğu zama:İl king,in daima ken_
di tiraflannı tutjcağindan ernin olarak ona koşarlardı. Bu
sebeble, King,i kendilerine temsi}ci seçmişlerdi. Fakat sen_

dll.r, kby, ş"İUa" anti-komünist olan liderler el.indeydi,. Neş-
rlvatı di anii_komünist,ti. Buna rağrnen King gibi komünist_
lei, canla başla çalışmaları sayesindğ sendika üzerinde muaz_

zam tesır ıcr-a eciiyoiıardı. Bu-şahısların temsil ettiği_insanlar,
o"ı"rİ" bu fedakörca çalışmalarını daima takdir ediyor, fa_

iıat esas gaye ve hedefİerini maalesef göremiyorlardı,

İşte komünistler bu şekilde ça]lsrya suretiyle..Avustural-
,, Çi sendikalarında söi sahibi 

-oldular. Bu sendikalar için_
de sötreteri koyu bir komünist olan ve bJ:nu açıkça i.lön et_

;"ka; -çLı.irr-""yen 
Avusturaş_a Deniz İş_çileri .Sendikasını,

t""r"-rşiı.omünistlerden Jim fiealy,nin sekreteri bulunduğu
ooı. İşçİıu.i Sendikasını ,ve sıkı bir _komiinist kontrolu altın-
a" u"iri"r" Kömür Madenleri İşçileri Federasyonunu zikrede,
lrİli"ir, 1949 yılında, Demir İşçll"_p Federasyotıu adı ile tanınan
A;;;il;ra"çelik işçileri sendikası; komünist sendikacıların
io.ri"ri alünd{ idi. ıiiıcak bunlar o tdrihten sonra Avustural_
.rr;a* cıkarıİmışlardır. yukarıdaki izahattan da anlaşıla_c?_ğı

{r;çhii;,-A,rrrtrriıya,daki işçi sendikalarındaki başlıca kilit
mevkllel komünijtler tarafından ele geçirilmişti,

1949 vılı kışı16" kömür madenleri işçileri grev9 dlvet
olundu. Bu memiekette tabiİ petrol veya tabii gaz nevinden ya_
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kıf, mevcut değildir. Gaz ve elektrik istihsalinin kaynağı, kö-
mür olduğu gibi nakliyatın da esas kaynağını kömür teşkil
eder. Kömür, memleket ekonomisinin can damarıdır. Bu,teşhis
bilhassa 1949 yılında çok doğru idi. İkinci Dünya Harbi'inin so-
na ermesini tökip eden yıllarda Avusturalya'da büyük bir
kömür sıkıntısı çekilmekteyü. Awusturalya'nın hiç bir yerin-
de kömür stoku yoktu. Çıkartılan kömür günü güniine istih-
lök ediliyordu. Sidney şehrinin ısıtma ve mutfak işlerinde
kullanılan gazın ham maddesini teşkil eden kömür, şehrin
100 mil kuzeyinde bulunan Newcastle ocaklarından getirilirdi.
Fırtına veya sair sebeblerle nakliyatın aksadığı zamanlarda
gaz hemen karne ile dağıtılmaya başlanırdı. Gerek memleket
ekonomisi ve gerekse şehirler, daimi surette kömür darlığı
teh]ikesiv]e karşı karşıya bulunuyordu.

. İşte böyle bir durumda maden işçileri greve çağırıldıIar.
Ihtilöfların anlaşma yolu ile halli hususunda yapılan müra-
caatın llazarı itibare alrnmasınr ve bu mevzuun henüz hakem
hey'etinde müzakere edilmesine rağmen, kanuni yollar çiğnen-
rii ve işçiler greve divet olundular. Bu grev, daha yüksek üc.
ret ve diğer bazı menfaatler temini gayesini güden bir sınai

Grevin başlaması üzerine kanşİklıklar birbirini takip etti.
Elektrik ,ve gaz istihlöki derhal vesikaya bağlandı. Enerji
raynağı blarak elektriğe dayanan sanayiİer faaliyetlerini tİ-
til ettiler. Yüzbinlerce insan işsiz kaldı. Her evde bir ampulden
fazla vakmanın yasak olduğu ilön edildi. Gazın bir saat sa-
bah ve bir saat akşam olmak üzere ve sadece yemek pişirmekfiçin kullanılmasına müsaade olundu. Kış ortası olmasrna ve
$.vusturalva'daki evlerin birçoğu gaz|a ve elektrikle ısıtıl-
masına rağmen elinde doktor raporu, bulunmayanların evle.
rirıde soba yakmalarına müsaade edilmedi. Birçok facialar ol-
du Tek başlarına bir odada yaşayan ve soğuktan donacak de.
receye gelen ihtiyarlar yasak emrini dinlemeyerek hava gazı
sobalarını yakmak zorunda kaldılar. Uyudukları sırada gazın
kesilmesi ve sonradan tekrar açılmasr üzerine bir çokları gaz-
dan zehirlenmek suretiyle öldü]er.

Bu sırada, Sosyalist Parti olduğunu açıkça ilin eden İşçi
Partisi hüRümeti iktidarda idi. Hükümet bu grevi memleket
ctoritesine ve ekonomisine karsı bir ihtil0l ve tecavüz telök-
ki ederek çok şiddetli karİunlar çıkar'dı. Terkedilen ocaklardan
kömür çıkarmak üzere askeri birlikler gÖrevlendirildi. Ma-
kabline şamil olmak üzere işçi teşekküllerinin paraları bloke
edjldi. Komünist liderler elinde bulunan Rıhtım İşçileri Fe-
derasyonu, Maden İşçileri Federasyonu, ve Çelik İşğlleri Sen-
dikası grev sırasrnda işçilere ödemek üzere bankalardan kül-
iiyetli miktarda para çekmişlerdi., Bu teşekküllerin parala-
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rı bloke edilmeden önde idarecileri mahkeme huzuruna çağı-rılarak bankalardan çektikleri paralarr iade etmeleri emre-
dil.i Bu emre riayet etmeükleri için tevkif edildiler. Bunu ta-
kiben de blokaj kanunu yürürlüğe kondu.

_ Karlsıklık günden güne arttı. Her tarafta kavgalar, an-
laşmazlıklar baş gösterdi. İşsizlik ve açlık komünistlerin'tah-
rikte bulunmaları için mükemmel bir ortam yarattı. Komiinist
*ıhrikçiler, bütün bu olanlardan kapitalizrıİi sorumlu tuttu-
lar ve bu sistemin yıkılması yolundaki faaliyetlerini artürdı-
1ar.

Bu arada si}flhlı isyan hareketlerine de tevessül olundu.
Dok İşçileri Federasyonu Sekreteri Jim Healy'nin, bankadan
c,ektiği parayı iade etmesi hususunda mahkemece verilen emıe
itaat etmediği için tevkifi,üzerine komünistler doklarda topla,
narak işçi}eri tahrik etmeğe başladılar. Rıhtım işçilerini de
kendi taraflarına çekerek bu tevfikin kendileri için büyük
bir hakaret olduğuna onlan ikna ettiler. Tevkif edilen adam
onların temsilcisi değil miydi? Onu kendileri seçmişti. Onun
tarafınr tutmak ta vazifeleri olmalıydı. Bu tevkif höüsesini
protesto etmedikleri takdirde daha sıkı tedbirler alınması ve
hattfl ücretlerinin daha çok kısılması yoluna gidilmesi ihti-
mali vardı. Tahrikler devam ettikçe kalabalık arttı. Nihayet
biıılerce işçi sokaklarda yüşüyüşe geçti. Henüz şiddet hare-
ketleri başlamamış olmasına rağmen böyle bir şey her an
beklenebilirdi. Gerekli zeminin hazır olduğuna köni bulun-
dukları anda silflhlı çatışmanın çıliınası işten bile değildi. İşte
siyasi bir grevin, ihtilölci görece, ihtilölci grevin de silöhlı
çatışma halini alması böyle olur.

Bütün bu hidiselerin asıl dikkate değer tarafı, buhran
esnasında işçilerin elinden bir şey gelmemesi-ve bütün insi-
yatifin rlderlerde kalmaşdır. Avusturalya'daki bütün işçi
sendikaları tek vücut halinde birleştiler. Bu birleşmede sendi-
lıa üyelerinin vatanseverlikleri hiçbir rol oynayamadı. Tama-
men komünist liderlerin tesiri altında kalmışlardı. Bütün kuv-
vet ve kudret liderlerin elindeydi. Sendika üyelerinin elin-
den hiç bir şey gelmiyoriiu. Victoria ve Neııı South Wales
eyaletleri demiryolcularının takındığı tavır, bu durumu açık-
ça ortaya koyacak kıymettedir. Avusturalya'nın en kalabalık
iki eyaleti olan Victoria ile Neır Wales her bakımdan bir-
birlerirre qok benzerler. Victoria'lr bir işçiyi New Sbuth Wa-
les'li bir işçiden ayırmağa imkön yoktur. Ne var ki Victoria'lı
demiryolcular komünist ihtilöl cephesine katılmışlardı. Grev-
cileri desteklemişler ve askerler'tarafından istihsal eülen kö-
mürü nakletmeyi reddetmişlerdi. New Şouth Wales'li demir-
ı,olcular ise kömürü vagonlara yüklemişler, gerekli yerlere
taşrmışlar, gaz ve elektrik fabrikalarının ihtiyaçlarınr karşıla-
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mıslar ve bu suretle imme hizmetlerinin idamesinde müsbet

#-;; *tıii_ uıi;iö;ilJı"rd11. New South Wales,li de_

;; "İ,"ili;;;;, 
b;- h;;;k;ii k;;fu"istlerin ihtilal hareketini ge_

iilt'i;k j;i; ;i, il-;;ı;jıyai-ğrevı yaratmak y.olundaki gay,

,eİl"rini boşa çıkarmıştır,

Bu iki eyalete mensup d_emiryolcular arasında bir tek

esaslı fark mevcuttu. vi"iori" demiryolu iscileri birliğinin sek_

reteşi Jack Broş,n*;ri;ıi ;i.-komünistti.-New South Wales
'.ı;;h;l;larının ruı.."i"ri-iie komünist düsmanlığı ile tanı_

nan Jack nurgr.orrü;. İşt" İtıttı"_ fark bunöan ileri ğ_eliyor_

du. Fakat bu adamlaİ İ"lİ,"" önında senükaya men§}p binler-

"J 
ıiirı u"eı;yr"J-ı.r;;ır" aımaı< yetkisini haiz kimselerdi.

Sendika idareciıeri, ;;;;;;;d" 
-[ri 

arE 
"r, 

müddetçe ist_edikleri

kararı almak s"ıa*:iJıi"-r"ırşi6.. Bunların i§ başından atıl_

;r;-;;;;k genel ,liİr"İ topl,ntılarında }yelerin "_t:|q:t j.İ
vİ-ıı" *tı-ı.frn olabilir. Gehel kurul toplantılarının ise ı4 gun

ewel ilön ediımesi"ia.it*. 
-ii"ıu"Li 

la ggn_ içinde binlerce in_

;;; al,kİ"" Ol"""İ. hale gelmesi mümkündür,

İşçiler vatansever oldukları müddetçe,,Ul,T"ç.,l!lrı Jiderin
ııtivtiİ<- ilır iusi, ı"", J"-Şu""ği fikri'sık sık ileri sürülür,
Ğ"'ç_işi"ı.ı 

- 
ıraat"Ğ.-bu fiİ<rin-saçma olduğurıu_ 9,rtaya koy,

;;ia;. ;-"rıı., girı"ıik De_vlellgri Batı Sahili Milletlerarası
Rıhtım ve Antrep6-iiçiı;"t Sendikası milletlerarası komünist
i;i;ıa,;-ui, aıutı-lj"rak faaliyette bulunması üzerine En-

.İtı-riri, J",i"i"iı.tıiĞ, 
- 
io" gr".ı" den ko vulmuş tu._ Kal if orniya

;rhfi' işçileri oogu_-satııli'rıhtım işçilerinden daha az vatan_

l 
""", 

-a"e'iiı"rair.'6eı-eei;lim, Batı sirıiıı işçi. teşekkülleri, bir
İ"İİ l."-tlnist sendikİcının elinde bulunuyordu,

Milletlerarası Rıhhm ve Antrepo İşçileri sendikasının bir
esi" gibi- iio*tı"isf eayeıgri"i" gerd,?kleitirilmesi uğruna faali_

ı=ti"-ii"ı""auzu öaTıii n"r"iy"T ıĞr,r.,, ile diğer Milli^Emni_

i,"i kr"""larının tatbikatını"incelemek üzere A.B.D_ Senato_

;;-Aait"" Komisyonu tarafınrtan teşkil edilen Tali Komisyo_
İ rr, 

-."rro.rna, .İİ1.1r"mıştır. Bu raporda belirtildiğine gölç,

kor.tı"irt partisinin- kolleitif veya halk cephesini tryviq etti_

;İ ;;;;;,i". ıı,ıiftiı"i"ras ı Rıhtı m' ve Antrepo. iş çil eri Sendikası
h""."""ıii, saıarrmariik politikasını deJtekliy.ordu.. _Fakat,
3T;f;_Hitier pattının imzaianması üzerine seldika, birdenbire
I;fi;,d;kİ üir tıarbın kendisi. ile hiç bir alökas.ı o13qav191;

ğını i<eşfetti! Böylece müttefiklere yardımda bulundu€ıı rçln
il;;ü;;= R;;r"rJıt," ve ptoqamına hücum ettiler. 1941 yılı
iıriiirrrr"aa Almanya ııe nusva arasında harp patlak vermesi
.ir""i.r" adı geçen sen4ikanın iharecileri tutumlannı gene tama_

ınen değ§uraiıer ve Avrupa,daki bir harbin işçi hareketleri
için hayatİ bir önem taşıdığını ilf,,n ettiler. 1944 yazında,Brid_
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oes, ve Milletlerarası Rıhtım ve Antrepo İşçiteri Sendikası ida-
re heyeti, grev yapmama taahhüdünün barış zamanına da teş-
milini istivorlardı. Avrupa'da harbin sona ermesi ve harp se-
neleri zarfında Sovyet Rusya, ile Demokrat Milletler arasında
kuru]an işbirliğinin zayıflaması üzerine, sendikanın takındığı
tavır, Komünist Partisinin politikası gibi, yeniden bir değişme-
ve uğradı ve grev yapmama taahhüdü unutuldu.

1947 ilkbaharında Türkiye ve Yunanistan'a yardım ile ilgi-
li Truman plöııl ilön edildiği zaman bu plöna Milletlerarası
Rıhtım ve Antrepo İşçileri- Sendikasının organı_ olan 

^ "The
Despatcher» gazefesindö şiddetle hücum edildi. Gazetenin bi_

rinci sahifesiide neşredi]en bir makalede, plön, Hitle_r,in bey_
,r"ı-ı"ı gangsterliğine benzetildi. Bil,ahare ilAn edilen Mar_
shall plinı da senaiiia t;;i;;eil takbih edildi..Adı geçen işçi
b*ail.rr,, sovvetlerin atom silnhları imölinin milletlerarası
;i; h;r6 taraiından teftişine lüzum^görmeden, Birleşı§ pev_
İ*tı"rir1 ato,, uo-tası denöme ve im6.1ine son vermesini talep
etti. senaıka kuzey Atlantik Andlaşmasına da muhalefet et_

İl.'İO+O y,l, Haziraıİ ayında oThe Despatchen,, Çin_ln hürriyete
İ;;;İİrİ"ı sevinçle"karşıladl_."ç b" hareketi Amerika ve

r,i""i'u ihtilAllerin"- u.rrr"lt. Böylece, sendika mallarınr ]<on_

il;; iaareıeri altına alan ve komünist gayelerini gerçekleş-

trrmek üzere bu i."İ.a"İrİaun faydalanannİrkaç kopünist li-
derin elind" ovrrr"rk 

-olan 
binleröe insan, komünist partisinin

bütü" temaytlİlerine en ince teferruatına kadar uymak zorun-

cia kaldılar.

İktidarı ele geçirmek maksadiyJe tatbik edilen bu komünist
,r"ı.ı"ii"-nir mlJaıini de Amerika;da buımak mümkündür. 1934

;;;;; S";- pİancisco;d" böylu 
_ 
bir teşebbüs;ranıld1 _§alifor-

r,iva Komünlst Partiİi eski iİçe başkanİ Sam Darcy, San Fran-
;t#'il.f*- uaıg"ri"aeki genel ğrev ile ilgili olarak .parti_
nln 

-rıareı.at 
pıanını, ..rır" "co-munist, in Ekim 1934 tarihli-.§rr*a, 

"cıklamışfi. 
Bu makalenin_ özetini ihtiva eden bir ra_

p""",-r"-tlrİist Ent'ernasyonalın 1935 yılı A^ğustos ayında Mos-

iio", au aktettiği z. 
-i-origre,ye 

Darcv- tarafindan takdim edil_

.,rlştl.. Rapordİ- aynen şöyle denilmekteydi:

..Denizcilik grevi ile genel grev doğrudan doğruya bizim
oartimizin eseridir. Bu gİevin bir sempati _grevi olması ona

no]itik bir mahiveİ l.*rrnarmıştır, Mücadele, San Francisco
[;;il;i;i"-e""onemıi sektörühde. y6,ni denizcilik endüstri,
J;d; r;i gosterai. 

-Aiiı.ırr,r, 
hfldise]eiden de anlaşılacağı gibi,

lr" g.""lİr'polltll. bir hahiyet taşıdığı meydandadır,

..1B Haziran tarihinden bir hafta önce, bir umum_i grevi
qerektirecek sebepİeri tasarladığımrz sırada, Amerikan_işçi_Fe-
;;;;;;;;--"t"ıiı teşekküllerinden 1158 sayılı Boyacılar Sen_
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dikasını ,adı geçen federasyonun diğer bütün mahalli teşekkül-
ierine birer mektup yollamak hususunda iknaa muvaffak ol-
aul<. gu mektupta'mahalli sendikanın, umumi bir grevi des-
tekleme kararı almış olduğu bildirilmekte ve böyle bir greün
yaçiılmasına karar verileceği krİtik anda herhangi bir gecik-
n,eye mahal kalmaksuın greve başlayabilmek için, diğer işçi
teşekküllerinin de, şimdiden bu yolda karar almaları talep
edilmekteydi.

<<Hemen ertesi gün, Amerikan İşçi Federasyonunun San
Francisco'da en eski ve en müessir mahalli teşekkülü olan 68
sayılı Makinistler Sendikası, umumi bir grev hareketine işti-
r6k etmek kararı aldı.

<.Bir umumi grev hareketinin hiç gayret sarfedilmeden ya-
ratılamayacağı aşikördır. Uzun ve itinalı hazırlıklarda bulrm-
mamız icabetti Başlangıçta savaşçılar (yöni komünistler),
Amen'kan İşçi Federasyonu'nun mahalli teşekkütlerinden, bil-
hassa rıhtım işçileri sendikasından ufak komiteler seçerek
bunları umumi bir grevi desteklemek hususunda gerekli kara-
n almağa ikna etmek üzere, adı geçen federasyonuı diğer ma-
halli teşekkülerine gönderdiler. EwelA, savaşçt oldukları bili-
nen mahalli teşekkülleri elde etmeye çalıştık. Pek çok mahalli
teşekkülü ve bilhassa umumi bir grev vukuunda gayet kritik bir
durum yaratmaları muhtemel bulunan kilit endüstrileri elde
etmeye muvaffak olduktan sonra, diğer teşekkülleri de ikna
etmek üzere büyük delege grupları göndermeye başladık. Bu
grupları teşkil eden delegelerin saylsı 50 ila 400 arasında de-
ğişiyordu. Umumi grev hareketi ile ilgili hazırlıklar, savaşçı-
lıırdan müteşekkil delege gruplarımızın tesiri ile bize iltihak
cden mahalli işçi teşekküllerinin günden güne artması üzerine,
süratle inkişaf ediyordu.

..Bu sırada, Amerikan İşçi Federasyonu ile gemi işçileri
birliğiniiı üvesi bulunan mahalli Rıhtım lşçileri Sendikası,
sartların ortava çıkardığı zaruretler tesiriyle kendi teşekkül-
leri dahilindeki günlük işlerini sür'atle bırakmaya, ve liman iş-
ciliği ile hiç bir ilgisi olmayan fırıncılar. elbise temizleyicileri
ve elbise boyacıIarı gibi mahalli teşekküllerle temas ederek on-
ları da umumi br greve teşvik etmeğe muvaffak oldular. Bizim
stratejimiz, Denizcilik Müşterek Grev Komitesihin kararını
heklemekti

.«5 Temmuz'da, Milli Muhafız Teşkilötı şehrin rıhtım ve
iskelelerini kontrolu altına aldı. Nihayet aynı günde Denizcilik
Müşterek Grev Komitesi bir risale dağıtarak işçileri açıkça
umumi greve dövet etti.

..Bu saf}rada, umumi bir grevi tam olarak sağlamak için
nıkliyecilerin de greve iltihaklarını temin etmek şarttı. Nak-
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liyecilerin haiz bulundukları prestij ve işgöl ettikleri önemli
stratejik.mevki böyle bir_iltihakı şart kılıyordu. 11 Temmuz ge-
cesi naklivecilerle bir toplantı yapildı. Buloplantıda, bir umıiinı
şılanan bir konuşm1 yaltı._Bu konuşmayı mütea(ıp nakliye-
nuşmasmı talep ettiler. Bridges muazzam bir tezahÜatla kİr-
şılanan bir kontlşma yaptı. Bu konuşmayı müteakip nakliye-
cller ertesi sabah işierine gitmemek-suietiyle gre}e iltitiak
lrararını aldılar.

«Ertesi gün, yani 12 Temmuz sabahı mahalli işçi teşekkü-
]erinden 60'r umum1 gr.ere iştirök etmeyi kararlştırmİş, 10'u
ise işlerini terketmişlerü.

I

<<Cumartesi ve_ pazar günleri savaşçıların şu iki faaliyetine
sahne olmuştu : Mahalli işçi teşekküllerinden geri ka]anla_
rın da işlerini bitfiil terketmelerini temin etmek ve teşek-
küller arasından irtibat tesisi için seferber olmak. Bil'öha-
re Genel Grev Komitesinin bu vazifeye töyin edilecek üye-
ler yerine mahalli teşekküllerden seçilecek beşer üyeden
teşkil edilmesini temine çalıştık. Savaşçılar ayrıca Mahalli Rıh-
tım lşçileri Sendikası tarafından çıkarrlan bir risalede Harry
.Bridges'in bir beyannamesini neşrederek tahrikte bulunmak
ve parti ile Batı Işçileri Birliği v.s. nin destek ve tavassutunu
temin etmek suretiyle işçileri kendi mahalli teşekküllerini zor-
iamağa ve böylece her mahalli teşekkülün Umumi Grev Ko-
mitesr için beşer kişilik bir temsilc grubu seçmesini temine
çalıştılar. Portland işçilerini teşvik hususunda ise San Fran-
<:sco Umumi Grev Komitesinin destek ve tavassutunu sağla-
inaya çalıştık.,

..Pazİrtesi sabahı başlayan grev, büti.in tahminler hilifına,
isteniien neticeyi hösıl edecek şekilde inkişaf ediyordu. Şehrin
hariçle irtibatı tamamen kesilmişti. Şehre girişi temin eden
başlıca altı ulaştırma yolu mevcuttur : 1) Sahil boyunca uza-
nan karayolu; 2) 101 numaralı A.B.D. Yolu; 3) Skyline Bul-
varı; 4) Feribotlar; 5) Denizyolu; 6) Demiryolları. Feribotlar
ve demiryolları hariç olmak üzere diğer bütün yollar ve vasr-
talar, işçilerin çalışmasına mAni olmak vazifesi ile görevlenü-
rilen işçi ,postalarımızın kontrolu altına alındı. Grev Komite-
sinin müsaadesi olmadan hiçbir vasıta yerinden kımıldamıyor-
du. Şehir içinde nakliyat ve istihsal tamamen durmuştu. Böy-
le şümüllü bir grev hareketi karşısında askeri kuwetlerin de
6ciz duruma düştükleri aşikördı.

..-Ayni giin, San Francisco Valisi Merriam, yaptığı bir rad-
yo kcnuşmasında halka hitabederek şöyle demişti : <<Bu grev
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hareketihükümetotoritesininveiktidarındevamınakarşı,
;a;t";"yd; okuyan bir mahi.yet taşımaktadır,, (6)

Ayni durumun bugü" qal,j yaratılması mümkündür, H0-

lu", HltT"İ" g.İae"ş d_bj_şahıslaİrn liderliğini_yap.tığl bir züm-

""'ttitti. naklivaT Lı?ıiı<ıörınl bir teşkilöt altında toplamayı
iiilIıl_"ı.il; B-öyı; bir teşekküürı__!üyiik bir tehlike kay_

;Ş ;; İ; "İll.a-.a",.. 
Ü *,r-i bir n akl iyit q9y.3"l":ik?h, "

ek;nomısinı tamamen felce uğratarak memleketin her uıra!
i;;;ıffi ve açı,ı. Jeııiıtesı [aşgösterebilir. Ilattö böyle bir
l;;iik""i; Amerika- k,tar,r, da iEarak bütün dünyaya yayıl-
;;;; ;Gktındür. Milletlerarası nakliyatıP.sekteye uğraması
bütün diinyh için korkunç neticeler doğurabilir,

komünistler tarafından tesbit edilen bu usul bugün de

tatnil<- ejilmektedir. Modası tamamen geçmiş sayılma1, Bu
Ğ"i i"v"rinde gerçi henüz l4çbir. memleketi ele geçirmeye
muvaffik olamimışjardır. Fakit, işçilerin çeşitli teşe§küllere
katılmaya, pr." y"İdrmında Pul_qm3va ve lider mevkiindeki
;i;k ,bii Eriıp taiai,"Jr, ,orı" kabul 

-etti.iıen emirlere boyul
;ffiŞ; ;;cüur kalmaları, _aklı başında herkesi endişeye sevk
;ilil bir durumdur. Toplanan piraların politik gayeler uğ_

,or, ı.rıır"ılması ve böyiece basrn, radyo ve televizyon vası_
İasivle yapılan p.op"gaİda yoluyla işçİ teşekktl]lsıi baş_ında

b;ü"r""bi" rrrç lider'in kanıln yapma mevkiindeki kimselerin
l"çi-t"o" tesir icra etmeleri, _cumhuriyetçi _ve demokratik bir
tı,jı<.ameti temelinden sbrsacak tehlikeler doğurur. Hükümet_
ı"ii" a"gişmeden iktidarda kalması ise diktatörlüğrin doğma_

sına yol açar.

(6)

İ
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BAşARI iın rarnir gDir,rı[
USULLEB ,.,

İşçi birliklerini kontrol altına almak yoluyla iktidarı ele
geçirınek gQvesi güden kcrnünist teşbbüsü, bu güne kadar
hiçbiı mem]ekette tam bir komünist zafen temin elmeye mu-
yqffaiı olamamıştır. Komünist niza;nın hüküm sürdüğıİ mem-
leketleri ele geçirmek için komünistlerin tatbik ettilİleri me-
tod tamamen farklıdır. Bi]hassa Rusya'da, Çin'de ve Çekos-lovakva'da iktidarı ele geçirmek için tatbik ettikleri uıuüler,
özel ılarak incelenmeve değer. Bu üç memlekette komünist,
ler hile ve yalanla iktidarı ele geçirmişler, cebir ve şiddet kul-
]ana_rak b,aşa yerleşmişler ve çflresizlik içinde kalan halkı top-
yekün köle haline sokmak suretiyle diktatörlüklerini devam
ettirmek imk0nını bulmuşlardır .

Rusya'da ihtila]e 1917 yılı Şubat ayında patlak verdi. Bu
ihtinl Çarlığın yıkılması rre cumhuriyet nizamınin kurulma-
sıyla netice]endi, Siyasi af ilinı üzerine çeşitli Rus ihtilölci
partileri açıkça faalivette bulunmağa başladılar. Ortaya çıkan
bu parti.lerni ih.tilnle karşı tavırlarr ve cebir ve şiddet hakkın-
daki düşünceleri birbirinden farklıydı.

Bu partiler arasında en mutedili <.Cadetş, adı ile tanınan
Meşruüyetçi Demokrat Parti idi. Bu parti'mensupları parlö-
manter bir cumhuriyet kurulmasına ve iktidarın seçim yolu
ile değiştirilmesine taraftardı.

İı<inci parti ise tarihi Rus ihtitöl partisi' olan Sosyal İh-
til6,1ciler Partisi idi. Bunların programlarında sınai kalkınma-
dan zıyade zirai kalkınma yer almaktaydı. Sosyal İhtilelciler
sık sık .d{alka doğru» sözünü kullandıkları içi5ı, bunlar <dlalk.
çı>> adı ile anılırdı. Köylünün durumunu ısl6,h etmek amacı
güden bu partive mensup genç Rus entelektüelleri halkın aya-
ğına kadar gittiler ve onlara ihtilal mesajları taşıdılar. Köylü-
ler nezdincie atazi mülkiyeti dövasını saviındular. Bu parti
bir Marxist parti olmadığı gibi Rusya'nın kapitalist metodlara
uygun olarak kal\ınmasına'da taraftar değildi. Isim]erinden
de anlaşılacağı gibi aşırı.hareket, cebir ve şiddet taraftan
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idiler. Lenin sık sık bunlara hücum etmiştir.

Belli başlı gruplardan bir üğeri de anarşistler grubu idi.
Bu gruba mensup 

-olanlar cebir ve şiddeti, alçakçasına. adarn
öldüİmeyi ve sabotaj yapmayl kendilerine şi6,r edinmiş kim,
se]erü. Itıtlalclii< ruhu uzun zamandanbgri onlar için bir
gelenek halini almıştı. Anarşistler her ne şkiide olursa olsun
htikümet otoritesini reddediyorlardı.

Marxistler ise Bolşevikler ve Menşevikler diye iki gruba
bölüninüşlerdi. Boişeviklerin lideri Lenin'di. Daha önce de
anlatıidığı gibi, bolşevikler sonradan komünist oldular.

Bütün bunlara ilöveten, müstakil olarak faaliyette bulu-
nan çeşitli ihtilal grupları ve hiçbir partiye mensup olmamala,
rına rağmen şiddetli ihtilal taraftarı olan birçok kimseler
mevcuttu.

Bu çeşitli partiler çalışmaya koyuldular, teşkilötlarını
kurdular ve gazetelerini neşrettiler. Sovyet'ler denilen müş-
terek teşkılOtlara katıldılar. Sovyetler ,1905 Rus ihtil6.1i sıra-
srnda, kitle grevi gayesi güden tarihi usulün başarısızlığa uğra-
ması üzerine teşkil eülmişlerdi. Sovyetler, grev ve ihtilölleri
idare etmek üzere stratejik bölgelerde teşkil eülen komitelere
verilen isimdir. Bunlara işçi, asker ve köylü temsilcilerinin
sovye,ıleri denir. Sovyetlerin delegeleri fabrikalarda çalışan
proletarya'ya mensup işçiler, köylüler ve rütbesiz asker ve
}ıahriveliler aresından seçilir. Başlangıçta tamamen gayrı res-
mi teşekküler olarak ortaya çıktılar.

Sovyetler, Çarlığın ilgasını mütaakıp, Rus Cumhuriy_eti
günlerinde yeniden teşkil edildiler. Menşevikler ve Sosyal Ih-
tilölciler. bu sovyetlerde gayet iyi şekilde temsi] ediliyorlardı.
Sovyet Ihtililcileri de sol ve sağ diye iki gruba bölünmüştü.
l917 -7ılınııı ilk yarısında Bolşevikler ufak bir azınlıktan iba-
retti. O devrin parolası ..Her türlü kuwet ve kudret Sovyet-
ier'indi»> sözü.ydü. Fakat, bütün Rusya'da iktidarı eline geçir-
mek arzusu ile kıvranan ve sovyetlerin Bolşevik kontrolü al-
tında olmadıklarını bilen Lenin bu parolayı kullanmaya pek
de hevesli değilü.

" Bu sırada Rusya, 1914-1918 harbinin darbeleri altında bo-
calamaktavdı. Batı cephesinde muazzam z6"yıata uğramışlardı.
Yeter miktarda silihtan mahrum bulunan askerler isyankfu
bir ruh hali içindevdiler. Halk ise barış ve bir parça 1oprak
edinmek iştivd.kiyle yanıp tutuşuyordu. Dinamik bir Marxist
olan ve gayesini tahakkuk ettirmek yolunda her fırsattan isti-
fade etmesini bilen Lenin, herkese barış ve arazi vöCeden bir
programla ortaya çıktı. Her gittiği yerde halkı harp aleyhine
tahrii< etti. Köylüleri silihlarını terkedek evlerine dönmeye
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ve malsahiplerinin arazi ve tarla]arına el koymaya teşvik etti.Bu mal ve mülkün onların hakkı olaugunu_ s_ovlüyordu. ..Barışve Toprak. parolası halk tarafindan dirhaı b6"il;;;di. '

. .Lenin. böyle bir_pro_gramr kabul etmekle, Marxist doktri-ninin heikes tarafından kabul edilen başlıca ila;ı;;""iauantabana zıd bir harekette bulıınmuş oıau. ııaiit ü"""].t" aot-trini, özel arazi mülkiyetrnin ortaian kaldırılarJ-;;;; y"-rine xollektif mülkiyetin konulmasrnı amiiar. i""İ" nİİı.u."toprak vndetmek zuretiyle bu doktrine, tamamen avkıiı ha-ı,eket etti. Diğer Marxist partiler Leninie şıaa"İİ]- ırü."- 
"a"-re]<, Irenüsıni sosy_al İtıtiıaıcııerın prograrriını çalmak]a ithamettrler. Gerçekten L3lin, çekinmeden ve utanmjdan bövle yap-

ıniştı.. Lenin, dıyalektiğı gayet iyı bilen ve bundaiı aoüvi iler-de goreceğimiz gi!i, duşünce ve davranışlarında lrifrlİ nrgtanımayan dinamik bir Marxist'tı. İktıdar"a geçeıııııiieı< ıçıisenelerdeııberi müdafaasınr yaptığı fikirlerden" ay,ııımasr gu-
rektiğine inandığı anda, hiç_ teieadtt etmeden uıi ye"i yoıaayürümeğe razı o]acak tipte bir insandı. Temel, Marİizm "- l"-
ninizm_ $oktrin! şudur : İktidarı eline geçir. l\[arxizm - Leni-
nizm do]<trini, bu gayenin tahakkukunu mümkün kılacak hertiirlü vaitte bulunrnayt In_eşru sa)rar. Bu sebeple, Lenin, tarışve toprak vAdetmişti. Fakat videdi]en' bu tÖprİgın, tomü-
njst dikt;ıtörlüğünün oltasına takılan bir yemd-en 

"faikı yoktu-

.. Pr.u takip eden senelerde, arazi mü]kiyeti ile ilgili ko-ıniinist siyasetine bir göz atmak çok ilgi çekicidir. Lenin 1917yılında araziyi köylülere dağıttı. Fakat-o vıl elde edilen mah-
sulü inüsadere etti. Bu harekete gücenen -çiftçiler 

şeirıoıerioıkaybettile. ve neticede mahsul aialdı, Huu,juat islihsalinin
ihtiya_cı karşılamaması üzerine korkunç bir kıtlık başgöster-
di. 1921 de, yani iktidara geçtiktçn dört-yıl sonra, komtı"nıstıer
iktida_r!ı_qo uza!<laştırılmak tehlik'esi ile karşı karşıya kaldılar.
Bu teh]ikeyi'önlemek amacıyla Lenin tamamen al<sl bir slya-
set takip etti Kapitalizmi yeniden kurdu. Özel şahısl arln za-
hire ticareiini mümkün kılan yeni Ekonomik Polİtika'yı kabul
etti. Komünistlerin birçoğu bu hareketi mağlübiyetin açık iti-
rafı ojarak kabul ettiler ve hattö bazı ideolojik- müfritİer so-
kaklarda intihar ettiler. Fakat, durumu diyaİektik zaviyeden
mütalla eclen Lenin, bu hddisevi ilerde değişecek olan geçici
bir gerileme olarak gördü.

Yeni Ekonomik Poliİika'nın yürürlükte bulunduğu dev-
re zarfında Rusya'nın tarla mahsu]]eri istihsali çok arttı ve
dolayı§ivle gıda durumu bir hayli düzeldi. Bu arada komünist-
ler, şehirlerde iktidarı iyice ellerine geçirmeğe gayret ediyor-
]ardı. Lenin'in ö]ümü üzerine verine geçen Stalin, 1928 yılında
artık esas programlarını tatbik mevkiine koyabilecek kadar
kuwetlendiklei,ine kanaat getirdi. Yeni Ekonomik Politika-
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yı tekrar ters istikamete çevirerek, köylülere karşı harp ilan
etti. B.öylülerin en müreffeh olanları <d(ulak > lardı. Kulak'lar
tevkif edilerek bir araya toplandılar ve Sibirya'ya sürüldüler.
Bu hiidiselerin vukubulduğu sırada, <.Kulak sınrfının tasfiye-
sir> parolasr ağızdan ağıza dolaşmağa başladı. Kulaklar arazi
sahibr değilüler. Hakiki arazi shipleri 1917-18 senelerinde im-
ha edilmişIerü. Kulak'lar, kendilerine verilen arazi üzerinde
,çok çalışmak suretiyle bol mahsul almağa muvaffak olan köy-
lülerdi

Kulak'ların elinden alrnan arazi, kollektif çiftliklerin te-
melini teşkil eder. Fakir küylıiler de kendi arazi ve hayvan-
larınr bu kollektif çiftliklere bağışlamaları için sıkıştırıldılar.
Fakat köylüler kendi arazileri üzerinde çalışmayı tercih ettik-
lerinden zorlamalara mrrkavemet ettiler. Katılmağa zorlanma-
ları üzerine hayvanlarını kestiler ve böylece bütün mem]eket-
te büvük bir kıtlık başgösterdi.

1931 vılında Stalin köylülere güzel bir ders vermeği karar-
lpştırdı. Ukrayna'da elde eğilen bütün buğday mahsulünü ala-
raİ< ucu, fiatla Batı Avruph'ya sattı ve b6ylÖce Ukrayna'lıları
açlığa rnahküm etti. 1931 yılında hüküm süren korkunç kış
esnasında yedi milyon Ukraynalı'nın açlıktan öldüğü rivayet
edilir. Kaliforniya'da yaptığım bir konuşma sırasında dinleyi-
cilerimden bir- genç kadın o sırada Ukrayna'nın Kiev şehrinde
öğrenci olduğunu ve okula giderken sokaklard4n,geçirilen ölü-
leri scvarak ovun ovnadıklarını söylemişti. Böylece, Stalin
köylülere arazi dağıtılması ile ilgili Lenin siyasetini komünist
iktidarlnı sağlamlaştırıncaya kadar devam ettirdi. foprak
dağıtırken bile düşündüğü gerçek hedef kollektif mülkiyetin
kurulması idi. Nitekim, beklediği 6nın geldiğine kanaat geti-
rince kövlülere dağıttığı toprakları tekrar geri alarak kollek-
tif çiftlikleri kurdu.

Fakat 191? ortalarında bütün bu olaylar, henüz geleceğin
karanlıklarında gömülü bulunuyordu. O sırada, Almanya, ile
harp sürüp gitmekte ve Rusya'nın durumu gittikçe kötüleş-
mektevdi. Bolşevikler .öarış ve toprak, programlarr sayesin-
de halk tarafından sevilmeye ve mükemmel teşkild,tları vast-
tasiyle sovyetlerdeki temsilcilerinin sayıslnl günden güne art-
tırmağa başlarrıışlardı .191? yılı Temrıİuzundİ bir isy"an hare-.
keti hazırladılar. Fakat zamanı iyi seçilmeyen bu isyanrn mu-
vaffakiyetsizliğe uğraması üzerine Lenin kaçıp saklanmak zo-
ı,unda _kaldı. _4y!, yılın Ekim ayında, Bolşevikler Petrograd
sovyetinde_ufak bir çoğunluk elde ettiler. Bu başarı üzeİlne
Lenin, artık sadece Komünist Partisi nam]na değiİ, fakat bü-
tün işçi sınıfı_nı_temsil eden soıfuetler namlna dİ konuşabile-
cgğl}le vb bekleüği_ ihtilat 6nının geldiğine kanaat getirdi. Le-nin'in mesai arkadaşlanndan baz-ıları] bilhassa zinoviev ve
kamenev, böyle bir ihtilil hareketine mrıraı"tet ettiler. Fakat
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T,e^nin'in isteği daha ağır bastığından sovyet teşkilitı halkı ih-
1ilöle çağırdı._Bolşevilolgıil idi_re ettiği ırıtııaıciıer Çar'ın kış-lrk sarayrna_ doğru vürüdüler. Yeni bir meclis seçilinceye ki-
dar, iktidarda bulunan hükümet üyelerini tevkif-ettilei. Bu
arada, hükümete menİup birçok Menşevikler ve Sosyal İhti.iilciler de yakalanarak hapise atıldı]aİ.

Bolşevikler henüz geniş halk tabakası tarafından destek-jenmivorla.rdı. O sırada sovyetler dahilinde Bolşeviklerin tara-
fını trıtan tek grup, Sosyal İrıtlalcl Partisinin sol kanadını teş-
kil eden ufak bir zümreden ibaretti. Bolşevizm böyle ufak bir
azınlığın desteği ile iktidarı ele geçirdi. Fakat memlekette bir
dehşet idaresi kurulması ve Lenin'in memleketin mutlak h6ki-
mi ve efendisi haline gelmesi uzun sürmedi.

Komünistlerin bulunduğu yerlerde köylü meclis]eri ku-
ru]du. Meclis üve]erinin çoğunu fakir köylü]er ile cöni ve
suçlular teşkil edivordu. Bözıları idealisl olmak]a beraber ek-
serisi,rıde hikim olan kin ve nefretti. Saldırgan köylülerden
müteşekkil olan bu mec]isler Lenin'in dehşet idaresinin bel-
kemiğini teşkil ettiler. Lenin, bu köylüleri arazileri ellerine ge-
çirmeğe, mal ve mülk sahiplerini öldürmeğe ve mallarını ken-
di aralarında paylaşmağa teşvik etti. Yazı]an mektuplar ekse-
riya şu cüınle ile sona eriyordu : ..Buna itiraz edenler merha-
metsizce kurşuna dizi]ecektir.r,

Komünist rejimine mukavemet eden gruplar gittikçe art-
mağa başladı. Açıktan açığa isyan etmek cesaretini gösteren
iil< grup anarşistler oldu. Fakat bunların hepsi de sokaklarda
merhametsizce öldürüldüler. Anarşistleri takiben Sosyal İhti-
lAicilerin sol kanadı da isyan ederek aynı ökıbete uğradı.

lVlemleket dahilinde bu gibi müşküllerle karşllaşan yeni
rejim, Almanva'va karşı devam eden savaşl sona erdirmek za-
ruretini duymağa başladı. Komünist]er tarafından verilen tes-
lim emrini. Rus Başkumarldanınln dinlememesi üzerine Lenin
i]e Stalin bir te]efon muhaveresiyle Başkumandaırı vazifesin-
den azlettiler ve teslim şartlarını konuşmak üzere bir eri oT-
general tiyin ettiler.

Lenin iktidarda ka]abilmek için dehşet saçacak korkunç
bir vıısıtaya muhtaç olduğunu idrAk etmekte gecikmedi. Çar-
ın eskıdenlıeri ..Okrana,, denilen bir gizli polis teşkilitı vardı.
Komünist]er btı teşkilitı e]e alarak adını değiştirdi]er. ..Çeka,,
adını verdik]eri bu teşkilAtı istedikleri şekle soktular ve böy-
lece dünyanın şimdiye kadar gördüğü en korkunç teşkilöt ha-
iine setirdjler. Bu teşkilAtın başına geçirilecek bir adam ara-
yan Lenin bunda da muvaffak oldu ve Dzerinski adındaki dik-
kAta cieğer genç bir Polonyalı bolşeviği Çeka'nın başına ge-
tirdi.
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Zenğn bir aristokrat ailenin oğlu olan Dzerhrski daha
ı.tiçtıf v?şta evini terketmiş, biı_itftııöı o5eanizatörü olarak
il;ia; aiinvadaki fakirlere'vakfetmişti. İ 1k gençlik çağiarı
İİ;İ"; ,İ"du"lrrr"da geçmişti._Aydın ve olgtın bir._insan ol-
a;ğ;,İ1; lİUuİ lçl", zindİnda brlu.d,.gu müdd_gtçe diğeJ. mah-

ı.r,ilı"r* ait aplestıaneleri yıkamakta_ ısrar eüyordu. Cinayet
i,u i-na hareketlerinin bif vasıtası olarak kullanmak üzere
Lenin,in bu adamdan daha uygun bir insan bulabileceği tA,

;;;" olunabilir mi? Kendinl-Uir gayeye adamış o]an ve bu
idealızm ile yoğurulan Dzerinski, kızıl tedhişin teşkila.tçısı ve
modern çağlİrın baş cAnisi olmakta gecikmedi,

Dzerinski,nin vahşeti hakkında şu hik6,ye an,lattllr : Bol_
şevik ]iderlerin bir toplantısında Lenin, hapishanele_rde ne ka_

dar Sosyal İlıtilalci h-aininin bulunduğunu DzerinsE'd"} so-

rar. Dzörinski binbeş yüz kişi olduğu cevabını verir. Lenin,
bunlar arasrndan kaç liişinin eski dostu ve taraftarı olduğunu
İesbit etmek üzere listeyi görmek ister. Kenüsin ggti-
rilen listevi okuduktan sonra, listenin bir koşesine ufak bir
çarpı işaröti çizer ve Dzerinski,ye iade eder. Dzerinski listeyi
Öllre aİrnca köşesindeki çarpı işaretine bir göz atar, sonra,
Lenin'in yüzüne bakarak sessizce odayı terkeder. Ertesi _ gy!
Lenin,e.mahkümların binbeşyüzünün de idam edildiklerini
bildirir. Halbuki Lenin iisteyi okuduğunu belirtmek için köşe-
sine bir çarpı işareti koymuştu. Dzerinski ise bu çarpı işareti-
ni, 1.500 İnsanın öldürülmesi emri şeklinde tefsir etmişti. Lg,
nin,in kaleminden çıkan m6.nasız bir işaretin yanlış tefsir edil_
mesi 1.500 insanın hayatına malolmuştu.

Rusya'da komünist iktidar, hudutsuz ve merhametsiz bir
cebir ve şiddet politikası takip etmek suretiyle mevkiini sağ-
lamlaştırmıştır .Lenin şöyle demişti : ..Dünyanln dörtte biri
komtinist oİmak şartıvla dörtte üçünün mahvo]ması bir kıy-
met ifade etmez!,, komiinist iktidarın devamını mümkün kı-
lacak her türlü dehşet hareketi meşru sayılıyordu. Muhalefet
eden kuvvetler, gruplar halinde tasfiye o]undular. Sorıunda
imkflrısız denilen"şev başarılmış ve böylece komünist partisi
bütün Rusya'yı esir etmeye muvaffak olmuştur. Komü_nist ca-
naüarı bütün-diğer ihtilllci ğrupları büyük bir hırs]a kemirip
5ıuttuktan sonrİ dönüp kendi kurucrılarının çoğunu da ye-
miştir.

ÇİN
Komünistlerin Çin'i fethetmeleri, komünizmin dünyayı

fethinde esas teşkil eden şu beş safhanın klAsik bir tezahürü
olmak bakımından önemli bir möhiyet taşır :

1. Öğrencilerin zihinlerinin çlinmesi,
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_ 2. Öğrencilerin komünist partisi dahilinde teşkilitlandı-
rılması,

.3. B, partinin halk tarafından sevilmesini ve iktidara geç-
mesini sağlamak amacıyla grupların özel menfaatlarının iimi
yollarla istismar edilmesi.

4. İktidarın ihtilal yoluyla ele geçirilmesi,
5. Komünist diktatör]üğü ve topyekün esdtet.

1. Öğrenci Zihinlerinin Celinmesi.

Ç]"'49 öğrenciler üstün bir zümre sayılırlar. Okumuş in-
san, Çiııliler tarafından her zaman saygı görmüş, öğrenİiler
cemiyet üzerinde büvük bir tesir lcra etıılşTerdir.-

Komünist]er öğrencileri Komünist Partisine ce]betmekte
büyük bir maharet gösterdiler. Çin Komünist Partisi liderleri-
niır hemen hepsi. bu partive henüz öğrenci bulunduk]arr sırada
katılmışlardır. Oğrenci entelektüelleri parti saflarına celbet-
mek ıçin kullandık]arı usull'eri, 5rukarıda bütün teferruatı ile
izah etmiş bulunuyoruz.

2. Öğrencilerin Komünist'Partisi Dahilinde Teşkil6,tlan-
drrrlmasr.

Çin Komünist Partisi, Leninist prensiplere göre kurulmuş
tipik bir teşkil1ttı. Bu teşkilitın merkezde bulunan nüvesini
entelektüeller teşkil ediyordu. Üyelerin büyük çoğunluğu ise
köylülerden ibaretti. Işçi sınıfından gelen üyelerin sayıs] çok
azdı. proletarva partisi olduğunu iddia eden bir partinin böy-
le bir bünyeye sahip olması cidden çok tuhaf bir şeydir. Par-
tinin tek bir lideri vardır, o da Mao-Tse-tung'tur. Bütün parti
üyeleri'tam bir disiplinle Mao-Tse-tung'un fikir ve düşünce-
lerini benimsemekte ve onun emirlerine itaat etmekteyü.

3. Gruplarrn Özel Menfaatlarının İmi Yollarla İstismar
Edilmesi.

Komünist kadroları teşkil eden disip]in]i ve mütaassıp
komünistler, büyük halk kitleleri arasında hiç yorulmadan
hararetle çalıştılar. Gayeleri, onlara komünizm teorilerini
aşılamak değildi. On]ar. halkın dilek ve şiki.yetlerini istismar
etmek için halk arasında çalıştılar. Çin halkınırı büyük ekse-
riyeti arazi sahibi olmayan ve kiracr sıfatiyle toprağı işleyen
köylülerden müteşekkildi. Bunlar, muazzam bir borç yükü
altında inleyen insanlardı. En büyük istekleri, üzerlerinde ça-
lıştıkları araziye sahip olmak ve borç yükünden kurtu]maktı.

Bu sebeple, komünistlerin halkı elde etmesi güç bir me-
sele teşkil etmiyordu. Çin halkına, üzerinde çalıştıkları ara-
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zinin kendi mülkiyetlerine geçirileceği ve borçların kaldırıla-
cağı vaadinde bulundular. Bundan başka Çinliler, yabancı
hökinıiyet altında yaşamanm actsrnr çekmiş insanlardı. Bu
sebeple komünistler beyaz rrkı Asya'dan kovmak programı ile
halka yakiaştılar ve onların milliyetçiliğini istismar yolunu
tuttular. Muazzam halk kitlelerinin şuurunda ödeta bir ihti-
ras halini alan arzulara uygun bir programla halka yaklaşan
komünistierin rlğbet görmelerinin sebebini anlamak zor ol-
masa gerek. Mao Tse-tung, komünist vaitlerinin cdzibesine
kapılan köylü gençleri toplayarak çok mües§ir bir eğitime ti,
bi tuttu ve böylece Çin Komünist ordusunu kurdu.

4. İktidarrn İtıtlal Yoluyla EIe Geçirilmesi.

Çin'in komünistler tarafından muvaffakiyetle ele geçiril-
mesi, çok zeki bir adam olan Çin komünist lideri Mao Tse-
tung'un strateiisi sayesinde rnümkün olmuştur. Mao Tse-tung,
iki yeni usul tatbik etmiştir-ki, bunlar komünistlerin muvaffak
olmasında en büyük rol oynamışlardır. Bunlardan birincisi
askeri çarpışma ile birlikte siyasi savaşa da başvurulması
prensipiydi. Bu prensipe göre harp vasıtası sadece silöhlı kuv-
vetler değildi. Tesbit eülen her hangi bir bölgeye komünist
askerlerinden önce giren siyasi ajanların da bir harp vasıtasr
olarak mütalöa edilmesi lözırndı. Bu siyasi ajanlarrn başlıca
vazifesi düşman hatlarına gizlice girmek ve halkın mukavemet
arzulalını zayıflatmaktı. Gittikieri yerlerde çeşitli dedikodu-
lar yaymak ve şantajlarda bulunmak suretiyle bir dehşet ha-
vası varattılar. siyasi hürriyeti yoketmek için bu hürriyetten
faydalandılar. Alçakça cinayetler işlemek ve sabotajlar yap.-
mak hususunda büvük bir ustahğa sahip olan bu insanlar,
birçok bölgeler halkını tarafsız hdle soktular ve onları olgun
birer meyve gibi komünistlerin eline teslim ettiler. Komünist
siyasi ajanlarİ gerekli ortamı yaratmadan komünist birlikleri
hiçbir harekette bulunmuyorlardı.

Mao Tse-tung'un geliştirdiği ikinci usul gerilla harbi idi.
Bu harp san'atı vasıtasiyle, stratejik zaaf|arı taktik üstünlük-
ler haline getirdiler. Karşı tarafın ordüsu sayı itibariyle çok
üstün olmasına rağmen Mao, birliklerini öyle büyük bir maha-
retle oynatırdı ki, kendi kuwetleri, düşman kuwetlerinin
üç misline tekabül etmeden bir meydan muharebesine giriş,
mezdi. Ordusunun üstün bir hareket kabiliyetine sahip olması
ve gerilla harbini mükemmel şekilde tatbik etmesi saye-
sindedir ki, Mao bu teknikten faydalanmaya muvaffak oluyor-
du. Muayyen bir noktaya çok sayıda asker topluyor ve düş-
manın ğayıca daha zayıf bulunduğu noktalara bir yıldırım ta-
arruzu yapıyordu. Bu taarnızu mütaakıp düşmanın toplanma-
sına meydan vermeden birliklerini alıp kaçıyordu. Askerleri
icabettiği anda üniformadan sı5rrılmasınl ve o civarda buiunan
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köylülerin kıyafetine girerek onların araslna karışmasını çoktyi biliyorlardı. Böylece düşman büyük bir kuwet halinde
toplanıncava kadar komünist ordusu ortadan tamamiyle kay-
boluyordu. Siyas1 harp tekniğinden ve gerilla'nın hareket ka-
biliyetinden mükemmel bir şekilde istifade etmesini bilen Çin
komüııist kuwetleri büyük zaferler kazandrlar ve mlazzam
Çin arazisinin büyük bir kısmını ele geçirdiler.

Çin dahilinde faaliyette bulunan kuwetler6 ilöve-
.ten, enternasyonel komünist makinesi de hiç durmadan bu
kuwetler hesabına çalıştı. Rusya, askeri öğretmen ve sildh
temin etti. Çin komünistleri dünyanın her tarafinda zirai re-
formdan başka bir şey düşünmeyen iyi kalpli ve müşfik insan,-
lar olarak takdim edilirken Chiang Kai-Shek hükümeti irti-
kip ve suiistimöIin zirvesine çıkmış bir topluluk olaİak tas-
vir oiundu. Amerikan Hükümeti, Komünist Çin Hükümeti ile
Milliyetçi Çin Hükümetinin ayni zamanda mevcut bulunma-
sına ve ara]arında devamlı bir barış kurulmasına gayret et-
mek suretiyle imkönsız bir şeyi başarmağa çalıştı. Bu plön
komünistler tarafından önceleri kabul eülir gibi göründü, fa-
kat Japonların mağlübiyetinden sonra, Japonların Mançurya
ordularına ait çok sayıda silöh Ruslar tarafından Çin komü-
nistlerine verildi. Böylece komünistlerin güneye doğru başarılı
bir ilerleme yapmaları sağlandı.

5. Komünist Diktatörlüğii ve Topyekün Esaret.

Komünist Partisi,' bir kere iktidarı ele geçirdikten sonra,
halkın iciz _esir haline sokulmasını ve partinin devamlı su-
rette iktidarha kalmasını temin maksadiyle sistematik olarak
bütün Çinlilerin hayatlarını kendi inhisarı altına. almağa ça-
lıştı. Diğer bütün idari ve teşrii organlar yok edildi. Komiinist
Pqrtis:, her türlü polis kuweti, ekonomik kuwet askeri kuv-
vet ve eğitim kuweti üzerinde inhisar tesis etti. Böylece par-
ti, hem polis, hem işveren, hem idareci, \em hA,kim, hem.ğa-
zeteci, hem de öğretmen oldu. Kısaca, ..Proletarya-Diktatörlü-
ğü» nü Çin milletine zorla kabul ettirdi.

ÇEKOSLOVAKYA :

Komünistlerin Çekoslovakya'yı ele geçirmek için tatbik
ettikleri usul, Rusya ve Çin'de tatbik edilenden biraz farklı-
dır. Bu usul, Amerika'yı ele geçirmek için muhtemelen kul-
]anmavı tasarladıkları usule daha çok benzediğinden dikkatle
incelenmeğe değer. Komünistler, Çekoslovakya dışındaki mu-
azzam Rus askeri kuwetlerinin devamlı şantajı altında giz-
]enerek memleket dahilinde faaliyette bulunan ufak bir ko-
münist azınlığından faydalanmak suretiyle bu memleReti ele
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geçirmişlerdir. Kızıl Ordu tehditkör bir butut gibi ÇekoŞo-
va§a'nrrı üzerine çökıııüştü.

'İkinci Dünya Harbi nihayete erüği zaman Çekoslova§a,
sanayileşme, refah seviyesi ve demokrasi bakımlarından Do-
ğu Avrupa devletleri arasında en ileri mevkide bulunuyordu.

. Komünizm ehemmiyetsiz bir kuwet teşkil ediyordu. Fakat
üç sene gibi kısa bir zamanda Çekoslova§a'nın eli ayağı bağ-
landı ve komünizmin tam bir esiri oldu. Bu durum, komünist-
lere seri halinde bazı ufak imtiyazlar bahşedilmesi neticesinde
doğdu. Kızıl Ordu taarruzunu önlemek için bahşedilen bu im-
tiyazlar, teker teker mütalöa edildikleri zaman önem taşımı-
yordu. Teker teker, burı]arrn hepsi de Kızıl Ordu'nun taarnı-
zuna tercih edilecek hususlardı. Fakat bu münferit imtiyaz-
ların topvekün tesiri, Çekoslovakya'nın komünizme teslim ol-
masr neticesini doğiırdu. Amerika için de tatbik edilecek prog-
?am budur. Bir atom harbine tercih edi]ecek bazı imtiyaz|arın
teminine çalışılacaktır. Mi.inferiden bunlar bir kıymet arzet-
meyebilirler. Buna rağmen her imtiyaz ve müsaade Amerika-
yı teslime bir adım daha yaklaştırmış olur. Komünistler, bir
atom veya termo-nükleer harbinin önlenmesi için bazı imtiyaz
ve müsaadeler bahşetmekten başka bir çare bulunmadığına
Amerikalıları ikna etmeğe muvaffak oldukları gün büyÜk bir
zafer kazanmış olacaklardır.

Çekoslovakya'da hükümet işleri ,icra kuwetini haiz, ba-
sında kabine üyesi bir bakan bulunan çeşitli bakanlıklar tara-
fından yürütülürdü. Her bakanlık dahilinde bütün selöhiyet
tek bir şahsın elinde toplanmıştı. Meseli polis kuweti doğru-
dan doğruva Dahili Emniyet Bakanının emri altında çalışırdı.
Eğitim, ulaştırma, pakliye, ziraat, adalet ve savunma işlerİ de

. ayni şekilde vürütülürdü.
Komünist azınlık tarafından atılan ilk adım, demokrat te

sosyalist paitilerle birlikte bir koalisyon hükümetine iştirök
etmek oldu. Bunu takiben hükümetiİ her kolunda yÜksek
mevkilere komünistleri verleştirmeğe başladılar. Hükümeti
teşkil eden bakanlıkların en önemli mevkilerine komünistleri
yerleştirmeğe muvaffak olduktan sonra bütün kudret ve se-
löhiyet, kızılların eline geçti._ Çünkü komünist olmayanlarla
anti-komünistler hiçbir selöhiyeti haiz olmayan mevkilere ge-
tirildiler ve bövlece komünistlerin emir ve nüfuzu altında ça-
lışmağa başladılar. Mesel6, komünistler polis kuwetinin başna
geçtikten sonra bu şekilde elde ettikleri yetkiyi, kendi düşün-
celerine aykrrr politik gönişleri Qlan şahısları tevkif etmek yo-
lunda kullandılar. Kısa,bir zaman için yakıTlık ğösterdikleri
şahısları da tevkif etmekten çekinmediler. Işte komünistler,
Doğu Avrupahın en demokratik memleketini bu şekilde ele
geçirdiĞr. Dikkat edileceği gibi, bu hususu temin için Kızıl
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Orğu'dan bilfiil istifade etmediler. Sadece bu ordunun kı.ıIla-
nılİcağı'hususunda tehditler savurdular.

Amerika için de komünistlerin t4tbik etmeyi tasarladıkla-
n program muhtemelen budur. Komünistler, Amerika ekono-
mik ve askeri bakımdan çevrildiği, dış pazarlarını kaybettiği
ve bğvlece dış ticareti büyük bir darbeye meruz kaldığı, ko-
münist denizi ortasında bir ada halini aldığı ve askeri bir im-
h6 hareketinin tehdidi ile karşı karşıya bırakıldığı zaman Çe-
koslovakya gibi bu mem]eketin de bnzı tövizler vereceğine ka-
ııidir]er, SelAhiyetlerin merkezileştirilmesi neticesinde birkaç
komünist büyük kuwet ve kudret kazanacak. Ortamın ha-
zır olduğuna inandıkları anda ise nihai komünist taarn:.zu vu-
ku brılacak ve gördükleri mukaVemet çok zayıf olacaktır.

ğ

ı

89



vII
irrinenrıg s eĞıeııry,Aş TIRILMA§ I

PROLETARYA DIKTATORLUGU

Komünistler bir kere iktidarı ele geçirdikten sonra,

- Rusya'da, Çin'de, Çekoslovakya'da veya Amerika'da olması
bir şev ifade etmez - ikinci merha]e olarak proletarya dikta-
kurmağa girişirler. Lenin, proletarya diktatörlüğünü şu şe-
kilde t0rif eder, ..Proletaryanın burjuvalar üzerinde kurdu-
ğu - mutlak ve kuvvete müstenit - bir hökimiyet. Ça-
lışan ve istismar edilen halk kitlelerinin" sempatisine ve
Cesteğine mazhar olmuş bir nizam». (1) Nazari olarak bu
hökimiyet proletaryanrn, yani, zahmetli işlerde çahşan halk
kitlelerinin elindedir. Fakat Komünist Partisi kendisini pro-
letaryanın icra vasıtası telökki ettiğinden, bu nizam, tat-
bikatta Komünist Partisi tarafından uygulanır. Binaenaleyh,
proletarva diktatörlüğünün vukarıda verilen törifi ..komünist
Partisinin herkes üzerinde kurmuş olduğu, kuwete müstenit,
mutlak hökimiyetirr, mönasını tazammun eder.

Bu nizam kuwete dayandığından, komünist iktidarın at-
tığı ilk adım, Çin'de vaptıkları gibi halkı silöhtan tecrit et-
ınektir. Bu nizamın kuvvete dayanması ve'kuwetin de ka-
çınılmaz bir netice olarak isyan hareketine sebebiyet vermesi
dolayısivle. komünistlerin aldıkları ikinci tedbir, muhtemel
bir mukabil ihtilal hareketi başgöstermeden önce, böyle bir
ihtilöle liderlik yapabilecek şahısları imha etmektir. Liderlik
vasıflarını haiz olup komünist disiplinine boyun eğmeyen şa-
hıslar derhal tevkif edilerek idam olunur. Bu şahısların komü-
nist taraftap veya anti-komünist o]maları bir fark teşkil et-
ınez. Halkın uyanması ve komünist idaresine bir son vermek
arzusunun ortaya çrkması halinde, bunlara liderlik yapabile-
cek vasıfta görülüyorlarsa, derhal imha edilirler.

Proletarya diktatör]üğünün hüküm sürdüğü memleketler_
de ulaştırma vasıtaları da Komünist Partisinin inhisarı altında
faalivette bu]unur. Büvük halk kitlelerine ulaştırma hizmeti
sağlavacak her vasıta ve imköna komünistler tarafindan el
konmuştur. Bu memleketlerde.komiinist gazetelerden başka
gazete neşredilmesi yasaktır. Eer radyo istasyonu, her tele-

(1) «Leninizm'in Mes'eleleri>> adlı eserde Joseph Stalin tarafından iktibas
edilmiştir. (Moskova : Yabancı Diller Basınevi, 1953) Sahife 51.
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,rro., kana]ı ,her matbaa ve neşriyat evi, her kitap, her mec*
mua, her okul ve dershane tamamiyle Komünist Partisinin
kontrolu altında bulundurulur

Proletarya diktatörlüğü altında, Komünist Partisini ted-
ricen vegine işveren haline getiren bir ekonomik siyaset takip
olunu,r. Her insan Komünist Partisi namına ve bu partinin
emredeceği verde çalışmak veya açlıktan ölmek şıklarından
birini tercih etmek zor.rndadır. işini terkedip başka bir iş ara-
vamaz. Çünkü yegane iş-veren Komünist Partisidir.

Proletarya diktatörlüğünün diğer bir hususiyeti de mem-
jeket dahilinde muazzam bir casusluk şebekesi kurmuş olma-
sıdır. Bu casusluk sistemi bir insan vücudunu andırır. Milyon-
larca hücreden müteşekkildir. Bu sistem, kendini tehdit eden
harici kuvvetlere. karşı korunabilmek için ajanlardan faydala-
nır. Hücre]erden bazıları iurnalcılık ve ihbar vazifesini görür-
ler. Fizvolojik bakımdan bunlar vücudun duygu kabiliyetini
lıaiz kısımlarına tekabül ederler ve ciltte, adalede ve diğer çe-
sitli organlarda bulunurlar. Bu duygu alma uzuvları sıcağı,
soğuğu, aclyr ve diğer cisimlerle teması hissederler. Yani, mu-
hitlerinden malümat toplavarak bu malümatı beyine ulaştırır-
lar. Bevin bu bilgileri toplar ve başka bir sinir sistemi vasıta-
sivle,rcra uzuvlarına. adale]ere emir verir. Böylece, adalenin,
hisseden sinir hücreleri vasıtasiyle mulritten alınan malümata
u_vğun olarak reaksivonda bulunması sağlanır. yabancı cisim-
iere karşı çok hassas olan gözü korumak maksadıyla göz kır-
pıştırmamız, bu mekanizmanın güzel bir misölini teşkil eder.

Komünistler. dev]eti münferit şahıslardan müteşekkil bir
topluluk,olarak değil, bir organik bünye, mütekömil bir var]ık
olarak müta]ia ederler. Insan vücudunda duygu almayı temin
eden vasıtalar mevcut olduğu gibi bir dev]et dahilinde de mu-
hitten malümat toplayan ve bu malümatı merkezi sinir siste-
mjne yani gizli polise ulaştiran ihbarcılar vardır. Çocuklar
anne ve babalarını, kadınlar kocalarını, işçi ve müstahdemler
isverenlerini, papazlar kendi cemaat üyelerini, bir papazın
dini bölqesinde oturan cemaat mensupları ise kendi papazları-
nı gizlice gözetliverek ihbar eder]er. küçük, büyük, her grup
jurnalcılar ve ihbarcılarla doludur. Bu ihbarcılar birbirlerini
dahi tanımazlar. Birisi ihbarda bulunup diğerleri bulunmadığı
takdirde. ihbarda bu]unmavanlar otomatik olarak anlaşılmış
olurö Böylece topluluğun her bötümünde merkeze doğru bir
ihbar akını başgösterir.

Bu ihbar sistemi savesinde bir isvan hareketini henüz ta-
savvur halinde iken ortava çıkarmak ve bastırmak işten bile
değildir.

Çarlık idai,esi zamanında ellerine sopa ve taş geçiren bin
kişilik bir insan topluluğu, yenilmesi güç bir kuwet teşkil
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ederü. Mesel6 Sibirya'nın bir köşesinde çıkan bir ihtilöle ait
haberlerin Moskova'ya ulaştırılması üç ay gibi uzun bir za.
mana ihtivaç gösterirdi. Ayaklanmayı bastıracak kuwetlerin
ise oraya gitmesi altı aydan ewel mümkün olamazdı. Bu gün,
ınodern haberleşme vasıtaları sayesinde haberlerin birkaç sa-
niyede ulaştırılması ve ayaklanmayı bastıracak kuwetlerin
uçaklar vasıtasiyle çok kısa bir zamanda sevki imknn dahilin-
dedir. Halk, makineli tüfek]ere ve bombaiara karşı 6cizdir.
Sık sık şu sual sorulur, ..Rus ha]kı isyan edebi]ir mi?r> Elbette
edebilir. Hatti bugüng kadar bin defa isyan etmişlerdir! Fakat
düzensiz bir mahivet taşıvan ve sağlam bir piöna ve teşki]dta
,dayanmayan bu ayaklanmalar derhal bastırı]maktadır. komü-
nist diktatörlüğünün kudreti sayesinde, on kilometre ötede
bir avak]anma vukubulduğunu öğrenmek bile mümkün ola-
inamaktadır. Çin'de proletarya diktatörlüğü tesis etmek yo-
.lunda_ girişilen hareketler, bu durumu gayef açık olarak gls-
termektedir. Komünistler arazi mütkiyeti ve borçların ilğası
gibi c:izip vaitlerde bulunmak suretiyle, Çin'de iktidarı -ete
geçirdiler. İktidara geçmelerini mutjakİp "bu vi.itlerini he-
men yerine getirdiler. Arazi sahipleri derhal ortadan kaldırı--larak bunların arazi]eri köylüler arasında taksim olundu. Ay-ni zamanda bu kövlülerin borçları da ilga edildi. Kısa bİr
müddet için bu memlekette refah ve saadet hüküm sürdü.
Kövlü]er, artık kendilerine ait bulunan toprakları sürmeğe
başladılar.

Bu müddet zarfında komünistler de iktidarlarını sağlam-
iaştrrmlğ.1 ve_ böv]ece kövlülere dağıtmış oldukları toprJkları
geri ılabilmek için gerekli kuweti elde etmeğe ça]ıştıİar. Ha,
zırlanrıadan böv]e bir şeye başvurdukları an6a mu'iravemetle
karşılaşacak]arını bilivorlardı. Mukavemet hareketinde bulu-
nacak şahıs]arın ise muhtelif ]iderlerin emrinde çalışacağı aşi-
k6,rdı. Binaehalevh Çin halkını inceden inceye tÖtl<iİ< ele"Öt
iider olmak vasfını haiz bulunan şahısları fesbit ettiler. Bu
sahıslar arasında komünist disiplinine boyun eğmedikleri tes-bit olunanlar şu veya bu sebeple, eweüa tevkif, sonra da
imhö edildiler.

_ _ _Komünistler ayrıca halkı silihtan tecrit işine giriştiler.
SilAhların saklı buluıduğu yerleri ihbar edenlere büyük mü-
}.6fat]ar vndettiler. Böylece, silA}lar saklı bulundukİarı yer-
lerden alınarak ilgili makamlara teslim edildi. kurduli]arı
m|tazzam casusluk şebekesi sayesinde halkın birbirini ihbar
etmesini sağIadılar. Bilhassa çocuklar casusluk yapmağa ve
kendi anne ve babaları hakkında ihbarda bulunİnİğa [eşvik
edildiler.

Dolasmak ve sevahat etmek hürriyetini tamamen ortadan
ka]dırdılar. Memleket dahitinde seyahat edecekler tarafindan
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kullanılacak özel pasaportlar ihdas edildi. Reşmen izin alma-
mış bir şahsın bir köyden diğer bir köye seyahat etmesi imkö-
sızdır. Başka bir köye seyahat etmek iznini temin edenlerin
ise gittikleri köydeki arkadaşlarının evlerinde kalmalarına
müsaade edilmiyordu. Yolcu]ar, komünistler tarafından tesis
edilen ve devamlı surette komünistlerin kontrolü altında bu-
lundurulan hanlarda kalmak mecburiyetindeydiler. Dernek
kurmak hürriyetleri de ellerinden alınmıştı. Resmi komünist
makamlarının müsaadesi olmadan toplantı yapmak da ya-
ı.aktı.

Her şahıs bütün havat hiköyesini yazılı veya sözlü olarak
bildirneğe ve hayatı boyunca işlediği cürümleri en ince te-
ferruatınİ kadar İtiraf etmeğe ve bu cürümlere ilgili olan şa,
hısların isimlerini bildirmeğe zorlandı. Böylece komünist hü-
kümet, dilediği zamarl dilediği şahıslar aleyhine kullanabile_
ceği geniş malümat temin etmiş oldu.

Çocukların dimağları da komünistlerin taarnızundan
kurtulamadı. Bu genç dimağlara gurıır fikri aşıland_ı. 

_ 
Anne

ve babalarına kar§i duydukları muhabbet yerine, Devlet,e_ kar_

şı duydukla., serğ kaim oldu. Bu__çocuklara silöh dağıtılarak
iocuklardan müteşekkil nöbetçi kolları tesis edildi ve gerekti_

ği ,"*", büyüklere saldırmaları ve hattö ateş açmaları_ em_

iedildi. okui' ögrencilerinden teşkil edilen kollara, silA.h ve
pr." ,."-rk üİre dükk1nlarda araştırma _yap1n ve büvükle-
ie yaklaşarak onların da üzerlerini aramak görev ve yetkisi
verildi.

Nihayet tcjpyekün muhakeme ve idamlara sıra geldi. Bir
bando,vi takiüön elleri arkalarrna bağlı mahk_ümların.sokak_
iardan geçirildiği sık sık görülmeğe başlandı._Her_mahkümun
naglı eline sikışlırılan sopa üzerine, işledikleri suçları belirten
üi.- l""t"-"sılıvordu. Mahkümların idamını seyre* götürülen
ögrenciler de tafilevi arka4an takip ediy_ordu. oğreıcilerin
g,Erisinde ise büyük 

"uı" ıraıı. topluluğu bulu_n_uyordu. Anneler,
6u korkunç ma.rraravt sevretmek ü}ere ufak yavrularını da
ü"iru", göiürmek möcburiyetindeydiler. Bu hödiseleri gözle_

"ivl" 
gO"6" onbinlerce görgü şahidİ vardır, İtimada değeç bir-

çol-*iivo"er bunların"geiçekten vukubulduğuna şahadet et_

mektedirler.

Hasat zamanı gelince kendi çalıştıkları toprağa sahip ol-
maktan büvük bir' sevinç duyan'köylülerin kendi mahsulleri-
ni toplamalarrna -arri ojrrdu. Maüsullerin ancak silöh]ı as_

kerlerin nezareti altında toplanmasına izin verildi. Askeri
kontrol altında yapılan hasadı mütaakıp hükümet mahsulün

büyük bir kısmını alıp götürdü. Bu miktar, eski arazi şahip-
lerinrn aldığından çok fazla iü.
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Bu hndiselgrden sonra halk arasında komtinizme karşı
büyük bir nefİet duygusu betirü. Fakat liderfik yapabilece'İ<
vasıfları }ıaiz şahıslardan ve silA.htan tamamen mahrum bulu-
ıran, hareket kabilivetini kaybeden, toplanma hürriyeti olma-
yan, bütün hareketleri jurnal ve ihbar edilen ve netice iti-
bariyle büyük bir korku içinde sindirilen halkın bir isyana te-
vessül etmdsi, erişilmesi imkinsız bir hayalden ibaret kalıyor-
du. Müstebit komünist idaresi'dizginleri ele almıştı.

Arazinin köylülerin mülkiyetinde bulunduğu devre kı-
.sa sürdü. Çok geçmeder1, bunu kollektif çiftlikler devri ve
bilihare büyük komünierin Çin milletini, Çinli aileleri ve Çin
ha]kının ahlA,ki vasıflarını çiğnediği devre takip etti. Hölen,
hiçbiı Çinlinin bir dönümlük dahi arazisi yoktur. Çin halkı
aldatılarak eskisinden çok daha korkunç bir köleliğe sürük-
lenmiştir. Bu yeni reiimde her Çinli, dehşet saçan dev gibi
Komünist Devletinin öciz bir ktlesi haline geJmiştir.

Diktatörlük günden güne şiddetini arttırır. Birkaç şahıs
elinde bulunan selihivetler her gün biraz daha genişler ve
sonunda bütün kudreti elinde tutan tek bir şahıs, bir Joseph
Stalin ortaya çıkar. Bu şahıs en yüksek mevkii işgöl eder ve
milyonlarca esir sağa sola koşuşarak bu şahsın emirlerini ye-
rine qetirmeğe çalışır. Işte komünizmin hile ve yalanla ikti-
dara geçmesini.temin ede ngüzel vflitlerin arkasından kaçı-
nılmaz bir devre olarak ortaya çıkan vahşet, cebir, şiddet ve
zulüm hükümranlığı budur. A.B.D. Federal Tahkikat Bürosu
Şefi J. Edgar Hoover'in <.Hile ve Yalari Üstad]arı,, diye tArif
ettiği şahıslar tarafından kullanılan hudutsuz yalan ve hile-
ierin geçici cözibesine kaşı koyabilmemiz, ancak bilgi ile
mümkün olabilir.

a
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vIII
roıvıtİşİzııİİ,,[ yARnIMCILARI

Komünizmin ehemmiyeti, komünistlerin adediyle asla ö]-
çülmemelidir. Lenin : ..Az olsun da iyisi olsun,, görüşünde idi.
Otedenberi yerleşmiş bulunan düstur ise : ..Parti, kenü içinde-
kileri temizlemek suretiylc kuwetlenin, olmuştur.

Komünizm nazariyesi, az ve fakat iyi teşkil6.tlandrrılmış,
terbiye edilmiş, kendisini bu gayeye vakfetmiş ve tarih kanun-
larını iyi kavramış, üstün zekdya sahip bir avuç insan üzerine
dayanmaktadır. Bilhassa seçilmiş olan bu birkaç insan sayesin-
de de dünya fethedilecek ve beşeriyet yeni bir varhk kazana-
caktır. Esasen hakiki komünistlerin adedi hiçbir zaman pek
fazla olmamrştır.

Hödiseleri çok yakından takip edenlerin bile, komünistlerin
adedçe az oluşundan boşuna ümitlendikleri görülmüştür. Oysa
ki, bu gibilerin anlayamadıkları hakikat, komünistlerin, komü-
nizm divasına yardımcı olduklarrndan tamamen bihaber nice
toplulukları kendi hizmetlerinde seferber edebildikleridir. Bi-
zim bu yazıdan gayemiz de işte bu gibi iyi niyetli, vatansever
ve dindar insanları komünizme yardımcı olmağa sevkeden
davrarıışlari ince]emektir.

Fikri sahtekflrlık
*Fikri sahtekörlık,, diyebileceğimiz bir davranış vardır ki

bu davranışların başında gelir. Hakikatler çok tatsız olduğu za-
man, bunları olduğu gibi kabul etmek istememek insan]arda ta-
bii bir temayüldür. Bir tıp doktoru olarak bu gibi davranışlara
çok şahit oldum. Karakter sahibi ve zeki bir adamın kansere
tutulduğunu farzedelim. Bu korkunç hastalığın alflmetleri onca
pek ali malümdur. Bunları bir b3şkasında görse, teşhiste hiç te-
;:eddüt etmez, o kimseyi bekleyen ikıbet hakkında bir an bile
şüpheye düşmezdi. Ama aynı belirti]eri kenüsinde görünce va-
ziyet değişir. Her zamanki dürüstlük ve karar verme kabiliyeti
birden kaybolur. Hastalığa de]ilet eden emnreleri görmemezlik-
ten gelerek, yaklaşmakta olan felAkete göz yumar. Sadece zahi,
ri alAmetlere kapılır ve kurduğu hayal dünyası içinde kendini
avutmağa çalışır.

Deliller ne kadar kesin o]ursa glsun, insanlar inanmak iste-
,dikleri şeye inanabilmek için hödise]eri her zaman kendi yön-
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lerinden tefsir etmesini bilirler. Bu inanışa eiı iyi örneklerden
biri, birbirinin peşisıra giden iki otomobildeki tatolil< papaz ile
hahamın_hiköyesidir: Öndeki otomobili süren haham ybl 

-agzına

va_rınca, hafifce frene basmak suretiyle arabayı durdurur. Ka-
tolik papaz ise, sağına soluna bakarak ve etrafİ seyrederek ara-
ba kullandığından, ancak öndeki aiabanın arkasına yaklaşınca
işin farkına vartr ve acele ile o da fren yapar. Ama iş işten geç-
miş ve_arabanın ön tamponu hahamın kÜlandığı aİabanın ar-
kasına bindirmiştir. Papazla haham, araba]arının uğradığı hasa-rı biriikte tetkik ettikleri sırada, İrlandalı (katolİk) bİr polis
memuru yanlarına y|daş_ı1. Arabaların durumunu gözden ğeçi-
ı.p ş{4p.l"rinin kimler olduğunu tesbit ettikten sonra, poTisİn
büyük Ujı .l,çyqçun ve kararsızJık içinde olduğu o<lrtlİtlİ. Bay
]lepuri birisi kilisesine, diğeri de kanuna karşıtuyduğu ve biİ-
birine zıd olan iki vazife hissi arasında bocaliyıp 

-duĞraktadır.
Titrer, kekeler. Bird_en, lçjl49" ettiği duasınj blr cevap almış
olacak ki, alnındaki kırışıklıklar kaybolur ve yüzünde, tendin-
den emin, içi ferah ve kararını vermiş insanl-ara has bir ifade
beliril. Haham_ın yüzüne dik dik baktfutan sonra papaza döner
ve : <.Sayın peder, bu adam geri geri arabanıza ninİiralğl zaman
saatte kaç kilometre y_apıyordq?,, diye sorar. İnsanlanİ düşü-
nüş_tarzına yön veren bu çeşit hüsntituruntular değil midir za.
ten?

Bizi b_ekliyen durum karanlık ve korkunçtur. Hakiki duru-
ma karşr koyabilmek için ise cesaret ve dürüitltik ister. İnsan-
ların bülrük bir çoğunluğu, eldeki detilleri görmek istememekte
ve hatikati olduğu gibi kabul etmemeği, yalıut da ancak önce-
den e.dinilmiş 

_ 
fikirlerini 

_ 
destekliyecek ve- arzularını gerçekleş-

FI.ç_t yolundaki gayretlerini tehlikeye düşürmeyece[ oÜn rıİ-.
kikatleri seçmeği tercih ederler.

Ge_çenlerde, uzun zamandanberi takdir ettiğim bir adama
rasgeldim. sovyet hükümetine karşı meyli olai bir gazetr:ci
sıfatiyle Rusy.a'y.? gönderilmişti. Orada, olup bitenleri görrnüş ve
komü_nizmin içvüzü_nü {iinyaya tanıtmağa koyulmuştu.. Ş ah ese r
kitap_lar yazmıştı. senelerce ewel bunları o[uduğumda' bencig
çok derin izler bırakmıştı bu kitaplar. ona rasladığımda, basar-mış olduğu işten dolayı teşekküi ettikten son.a,"kitrplr.rr*
jızelıq§e_.Pıraktığ_ı Püyük teslrden bahsettim. Ümitsiz İözterıebeni süzdü ve dedi kiı..Evet ama pek de fayda§ı ohaj'ı,iegil
mi? Pen o kitapları_.yazdığım zamdn komünistlerin 160 ,irııv6"
taraftar,: vardı, şimü ise bir milyar. Batı medeniyeti mahvolina-
ğa p_ah\ılmdur. Beyaz ırkın ilerleyişi karşısınd-a nesli tükenenkızı]derililer medeniyeti gibi bizim de n-eslimizin tükeneceği

ısterseniz bu adama koyu bir kötümser deyip geçebilirsiniz
ama ortadaki hakikatteri a}nı kolaylıkla geğğtı-rm"eli miimkün
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değildir. komünizmin muhtemel zaferine işaret eden delilleri
tartar]<en insan bilgisini ölçerken tatbik ettiğimiz mutad
usu]lere başvuracak olursak, bu adamın vardığı İynı neticeye
varmamak hemen hemen imkönsızdır. Bahsettiğiİniz delilleri
beş kısma ayırabiliriz :

1. Rakamlarla ifade edilen deliller,
2. Askeri sahadaki deliller,
g, İktisadi sahadaki deliller,
4. Eğitim sahasındaki de]iller,
5. I{aberleşme sahasındaki deliller.

1. Rakamlarla İfade Edilen Deliller :

Lenin, 1903 senesinde ..Bolşevizm» denen idare sistemini
kurduğu zaman, 17 taraftarr vardı. 1917 senesinde Lenin, tak-
riben kırkbin üyesi bulunan bir parti ile Rusya'yı fethetti. 1959
senesine kadar, Lenin'in partisi bir milyar insanı idaresi altına
almış bulunuyordu. Allah tanımayan komünistlerin, bir neslin
yetişeceği kadar bir zaman zarfında nüfuzları altına aldık]arının
saylsl, İkinci Dünya Savaşının ilk günlerinde Hitler'in idaresi
altında bulunmuş olan insanların on iki misli; Japonya'nın hö-
kimiyeti altına girmiş o]anların on iki misli ve Birleşik Ameri-
ka'nrn nüfusunun altı misli olmuştur. Komünistlerin, yarım
asırdan az bir zamaTl içinde hökimiyetleri altına soktukları
insanların saylsı, İsa'dan bu yana geçen iki bin sene içerisinde
şu veya bu kaynaktan hristiyanlık bilgisi edinmiş bulunan
bttıln dünya nüfusundan çok daha faz]adır. İsa hakkındaki bil-
gisini şu veya bu kaynaktan edinmiş olanlar (yani Protestan,
Katolik v.s.) aşağı yukarı 750 milyondur. Bir nesil boyunca
komünistlerin ele geçirdikleri topraklarda yaşayan insanların
sayısı ise bir milyardır. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde
herhangi bir mektepte İsa'nın hayatına dair ders gören her
çocuğa mukabil beş öğrenci, komünizmin Allah tanımıyan
düsturlarını öğrenmektedir. Bunlar korkunç, fakat kaçınılmaz
gerçeklerdir.

Bu rakamları şayet samimi bir işadamı kafası ile tetkik
edecek olursak, daha da korkunç olduklarını görürüz. A. B. D.
Missouri Eyaleti St. Louis şehrinde küçük fakat çok başarılı bir
şirketin idarecileri önünde bir konuşma yapmıştım. Şirket mü-
dürü bana, başarılarının neden ileri geldiğini göstermek arzu-
sunda bulunduğunu söyleyerek, beni bir odaya çekti. Orada bu-
lunan bir e]ektronik beyni gösterdi ve şunları söyledi : ..Biz sa-
dece geçmişi ve bugünü bilmekle yetinmiyoruz. Bizim, geleceği
de bilmeğe ihtiyacımız var..Ve nihayet, geleceği nasıl öğrenece-
ğimizi keşfetmiş bulunuyoruz. Şu gördüğiinüz makina sayesin-
de! Biz bu makinaya geçmişe ait rakamları veriyoruz ve ondan,
geleceğe ait hesaplar alıyoruz. Verdiği tahminler o kadar isa-
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betli ki, istihsal ve piyasa hakkındaki plönlarımızı ona göre
ayarlıyoruz.,, Makinanın değeri o derece yüksekti ki, ancak 300
memur ve işçi istihdam eden bu ufak şirket, bunun için ayda
2000 dolar kira ödemekte idi.

Dedim ki : ..Bakın, işte makinaya, ,erecek bazı rakamlar :

Lenin 1903 senesinde Bolşevizmi 17 taraftarı olduğu halde kur-
du. 1917'de Rusya'yı kırk bin taraftar ile fethetti. Bugün ise,
Lenin'in partisi bir milyar insanı nüfuzu a]tına almış bulunuyor.
Dtinya nüfusu 2 mllyar 750 milyondur. Bu rakama acaba hİngi
senede erişebilecekler?>>

Cevabı şu oldu : ..Bu denemeye girişmekten korkuyorum!>>

Evet, korkmakta çok haklıydı, zira makinanın vereceği ce-
vap muhakkak ki çok korkunç olacaktı,

2. Askeri Sahadaki Deliller :

_ _ _An'angvi bir görüşle düşmana karşı bir sed teşkil etmesi
beklenin Amerika'nın etrafındaki okyanuslar sonsuj bir tehli-
ke kaynağı haline gelmiş bulunmaktadır. Komünist]erin emrin-
de bulunan denizaltı adedi 500 kadardır. Bun]ardan birçoğu
uzun menzilli _olup, birçoğu da birkaç yüz millik bir çevreyi t-e,
sir sahasına alabilecek güdümlü mermi atahi]mektedir. Bunlar
atom veya termo-nükleer harb başlığı taşıyabilecek durumda-
dır. komünist liderinin istediği herhangi 6ir anda bu derıizaltı-
lar Pasifik, Atlantik ve Meksika Körfezİsu]arından çıkarak, gü-
dümlü mermilerini atacak ve tekrar denize databil'ecektir. bu
suretl§ de Was_lington, Ealtimore, Philadelphia, Boston, Miami,
New orleans, Houston, San Diego, Los Anğeles, San Francisco,portland ve seattle şehirleri aynı anda yer yüzünden silinebilir.
P"lq ylprbi]ecek kudret bugün mevcuttuİ. Buna karşı mües-sir hiçbir"müdafaa vasrtasr da yoktur. Tabii Birleşik Amerika
Devletleri de, isterse, Stratejik Hava Kumandanlığive Avrupa-
daki güdümlü si]Ah]arıyla aynen mukabele ede6iüir ve bunuyaptığı takdirde Rusya'da vukuü muhtemel tahribat çok fecı
olur. o]ur ama bu fecaat, ölmüş bir tek Amerikalı vatandaşı ye-
niden hayata kavuşturamıyacağı gibi, ortalığı kaplayan du'man-
lardan da harap olmuş bir tek şehir tekrar kİ_ırulİmİz.

..House Un-American Activities Committee (Temsilciler
Meclisinin Amerika Aleyhtarı Faaliyetleri Tetkik Komisyonu)
Başkanı Richard Arens a.nl.a!qışt1: ğir zamanlar bu komİsyon,
komünizm konusunu_en i5li bilehlerden biri olduğuna inanaık-
]p.I: Pl. kumandanı, TJzqk Şarkta General MacArtİur;rr-ya""r_
liğini yapmış bulunan Genİral Wesemeyer'i çağırmış "e 

"l.enal-
sine şu sua]i sormuş]T: .§g""ral, sizce, komün'istleri, atı.ryry,fetih programına müdahaüede ne İ<adar'guç krİİ;;,şt*l"*-

General, biraz düşündükten sonra, şu cevabı vermiş : <.Çok
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geç kallnmıştır. komünist liderlerine tavsivede bulunsavdım
on]ara derdim ki : Tuttuğ_unuz yoldan hiç ayiılmayrn. neşerıyet
tarihinde kazanılmış bütün savaşlarda oiaugu gib"i sizin üe bu
savaşr kazanmakta olduğunuzahiç şüphe yok.;

Generalin bu ifadesinden sonra, Richard Arens ona : ..Peki,
General, bize anlatmış olduğunuz korkunç şeylere karşı ne yap-
mamlzı tavsiye edersiniz?r, diye sormuş.

Generalin cevabı şöyle olmtış : <.Bana bu sua]i onbeş sene
ewel sormuş olsaydinız, kolaylıkla cevap verebilirdim. Oİ sene
ewel sorsaydınrz, cevabrmr biraz güçlükle verebilecektim, Ama
siz bu suali bugün soruyorsun|f,z,ve size verebi]eceğim en sami-
mi cevap şu olabilir : <<Bilmiyorum.>>

Amerika'da büyük ticarethaneler, geleceğe dair uzun vödeli
tahminlerde bulunabilmek için bir hayli zahmete katlanır]ar.
Bir şehirde, <.düşünce merkezi,, tibir edilen bir teşkilöt kurul-
muş. En mükemmel elektronik teçhizatı ve tecrübeli personeli,
bu tahminleri yapmaları için, burada bir araya toplamışlar. Ge-
lecekteki bir savaşta kuwet dengesinin hangi senede Rusya'ya
meyledeceğini tesbit edebilmek gayesiyle bu teçhizata, Amerika
ve Rusya'nln savaş yapma kabiliyeti ile ilgili olarak toplayabil-
dikleri bütün bilgileri vermişler. Makinadan aldıkları cevap :

1965 senesi olmuştur.

3. Eğitim Sahasrndaki Deliller :

Eğitime verdikleri pek büyük önem sayesinde komünistle-
rin bugün ya|nız Rusygdahilinde
fen adamları Amerika'da mezun
Çin'e ait

mezun ettik]eri mühendis ve
olanlardan

tahakkuk ettiği zaman,
üç misli fazl
, bunu on mi

adrr
sline

Ortalama bir hesapla, yüz misli insan da.yaban-
cı dil mütehassısı olarak yetiştirilmektedir. Çin programı tahak-
kuk edince, yabancı dil bakımından üstün]ük]eri eh yüksek se-
viyeye erişmiş olacaktır.

Böyle bir bilgi karşısında duyulan genel tepki, komünist
memleketlerinde bilim sahasında hiçbir hürriyet tanınmadiğı
düşüncesinin verdiği teselliye dayanmaktadır. Amerikalı eği-
timcilerin peşinde koştukları en boş hayallerden biri de, maddi
neticelerin elde edilebilmesi için ilim sahasında hürriyet lözım
olduğu inancıdır. Bir çocuğa, çalışma itiyadı aşılanır ve bu ço-
cuk sonradan matematik, fen ve dil konu]arınr çalışmağa zor-
lanırsa, tatbik edilen sistem hür olsun veya olmasın, çocuk ne
de o]sa pek çok şeyler öğrenecektir. Aşırı devlet müdaha]esi
ve istibdat her zamAn büyük işlere kaadir olmuştur. Firavunlar
ehramları inşa ettirmiş, Çinliler Büyük Çin Seddini kurmuş,
Hitler Almanya'da mucizeler yaratmıştır. Hitler'in, münevver
zümresini idare hususunda müşkülötla karşilaştığını gösterecek

99

ı



hiçbir delil mevcut değilür. Almanlar, murakabeli bir eğitimusulü güden otoriter i.ıire altında, füze ve 
"i&t.""ıt iJırrı".rr,-da ve jet uçaklarını-inkişaf ettirme yolunda dk;ühir" ilerle-meler.kaydetmişlerdir. Komünistler -cle, 

f"n,-ya;;;, aı ru -.-tematik konularına verdjkleri btı_yılk'uıruriririvu|-- tiayıs,yıakorkunç ilerlemeler kaydetmekted"irler. asıı m6üe, i""ei ugıtim usulünün daha muvazene]i saırsiyetıer 
- 
yu."'ti,ği a"cı,hangi eğitim usulünün bu dünya .rrrş,İ., kur;;;;ğ-,-İ;.

. Bir gün bir Amerikan kolejini ziyaret eüyordum. Oradahenüz on dakika, b.ul.urımuştum ki, Rektör bana, büvük birgururla, mektebe büyük, 
ş_a.n v_e ş"ret ğ"U"mlİ;Ü nİ#grencl-den. bahset ti.. Ziy ar e.i etti gim h"i ft ,hd;;- ilj ;' 

^ j"iııir.,ı,.r,,
methini duvdum- Nihayet, onunla tanışt,-. çoİ va.rir" nı. a"ıı-kanlıydı bü: Kıvrak ,"" ır"u v"p,İİ ni" vücudu, bir seksendenfazla boyu vardı. Mek_tebin bır"nıİmaraı, nrsı."tçirivaı. g; oyun-daki hüneri okadar tüyüı.ttı ı.i, avustralya'ni.r" -ıiı"ıuor*"
şehrinde yapılan i95.6.oiimpıyaaİnaa Amerika Birleşik Dev]et-lerini temsil etmesi için onu J"ç-işi".alil ni;i;";'içd'İu'büy,ık
şerefti bu!

Ge]ge_letim, «En,iyi fen.öğrenciniz_kimdir,>, diye sorduğumzamaıl Rektör hayretle yüzüm-"e baktı. gu sorrnu;iu""ur", nıı-miyordu..Pövlq 6ı. tığıyi i;;;;;;"biı-;];; iri]iı"r, ı"-celemesi ]6zımdı. ^a.Ylul(

Basketbol aleyhinde olmadığımı burada belirtmek isterim.Bunun fevkaiöde 
!ıir. sp91 9l.d";;;;' rr"nediyorum. Hava ile şi-- şiTl.Tiş.- kürre biçiminbeki. tgn-u a".i* nı. i"-ü".a",i il".ı ,o-

hf 
,iT,:5,t,i,l'öili&,x'tlşrü,:*5İT"o,ff 

İr{İ:i:#--f*T[mek bjraz güçtür. Gençliği, zaterın'ı<azr"iı-rr,",-ruğffi 
"* rr-ha]arda yetiştirmek husu-sunda n" a"r"." -gayret gösteren düş-manla bir ölüm ka]ım mücadelesi ıçinde 

"ıa-"ğ""-"i, eö"", a-"-rika'nın eğitim usu]lerine u.r. iuiili 
"a". 

tiv-"]iJ.i"'j|rıa"ogözden geçirilmesi hayırlı olur.
a İktisadi Deliller:

Rusy1 ile Ameri-ka'nın to-pyekün iktisadi h,sılası ile bunla-rın artış derece]erini bir grafiü üzerine ışa.et ettığimiz"ai çizı-l en Çi z gi I e rin, m ua yyen nt ae"reni; ;;"d J; ii.ui?i"f 
_ı.i.iı 

gı"ıgörürüz. Bu devrenln tam "ır.J"" )aman geleceği hakkındabirçok tahmin]er vapıImıştır. aı.["ç-.""e evvel yapılan tahmin-lere göre. 15 sene iç".i.ı"i"lti ir"i-ü.uirini kesecektir. Khrush-chev ise, 7 sene icinde amerıka vı ?"ie""ı.ıe.ini ıajia' 
"?-ıştı".Bu sahada sellhivet s_ahıbl oünü'., fi;:y, i]e Amerika arasında-ki,istihsal açıgıiın k;p;;;İr""İİ"s" hususunda mutabık-tırIar.

Fakat dA.v4 Rusya'nın mecmu iktisadi hAsılasının Amerika
10o
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ayarmı bulması değildir. Asıl mesele, bu iktişadİ h6sıIanın, sınıfsavaşf yapmak için komünistl;rİ;;
ff x"#ı*HJ1;.v..,a"büh;;ili|;$.i:İ:,JHİ*?iiİH'B:r,İ$:kik;]ş;;#;üir-§s.-"pt*lH,iiTTı*trLi:i*ı*"ı{
de k om üni stl e r, mes eı a. .ı,-"! nirl,Jö" a, i,ü ;;';;;iI J"l:grı r"mecmu h,sılanın.ne-miktarr"i" ailurık-a Birleşik Devletlerinekarşı açıIacak iktisadi 

'1]r"ş;;j; i]rii"r,ı""rğı hususunda kararvermekte serbesttirler. Hrii.i'asgaii'o-ı. 
-geçim seviyesinde tut-mak suretiyle, komünştı"1 ıitı.?aThflsılanın büyüİ< bir kısmı-nı Amerikahın istihsaı -rİı".,"l1iii,g,.rt"n dah-a ucuz fiatlarasatmak ve Amerik, 

"r" ar^ş-piy".a ilry.rrtı"rrnı yok etmek elle-rindedir. Bu inhisarcrlrt, t'tlİtİt .İ*I.işletmelerlö rekabet husu-sundabüvükbirüstünf üg"'rffi ii"'.^h;;E;il"'lif"?'İl,; T;" ; ;i;; "ki 
",,.,yü ı.tı çtiı. u, İo**'§,irtl'rİr H,?iiteşekküllerle bov ölçyşıılesin;li;ı;'a; yoktur. Sanayi iıe ticare-tin kontrol ,"rr" -".ka;i6]]}il;;e m6ni oıan aiıti_tröst ka_n ul arı ol m as a] ui 
"ç" 

t 
_ -rti?"i r;; :";]rlfi;y,il' ü; Giıüat,rr,köşebaşındaki u"ıitrıi lFıa-.l*'iiiİı.ı"-"rı, işten niıu de-

ğil-di, a,u^ 
P.ıı.yıl t ]eş ı.i] iP ü, *ı. , ]'i"t i"';i; y#;aı i'i iı ı.m,açmasl köfiür. Bu- dükkön, t"şı.ıİai,l *tıi-Jarö"iı"k"çdükköndan ancak bir tgnesioı""r=i-# göre, buradan kör bekle-mesi de şart de§ildir. Her 

"ı", -"Ti -iıiy"t ii"t,"ar.,']ire,r,r"
s a t3biı_i r. Haı buki, ı., rş,., na-aiı.i 

"ft ;T;üt:i -"" 

"11' 
İT,r.r",imkinlara sahinti r. no.iıa.,.,,- Ja"vıİ,-iş".i"iv,ı",ıtiirıı.*[üi'ökflr etmek ,orir,aaar". =iı"ü;;""'j5vrm 

eaebileceği devre demahduttur- Zaman.geJir tı 
"iı"auı.ı]er tükenir ve- dükkinınıkapatmak zorunda k"alır.

İşte, komünistler_bu oyunun aynmı dünya çapında bir öIçüüzerinde ovnamaktadırlar] A;;k;;"rn dış piyasasında a]ıcıbuldukları rıernr"qi bi; Firrrıii"'"i; elinden.alabitirler. Kflretmeleri de icabetirer, ziri o"ii"r"-ı.d"ı, Amerikahın iktisadihayatında varattıklari arıze.,' tol"ü;ğ;'ji;';ff;:i filryı"Amerika ya soktukları a;a"larao. --'^'

Rusların iktisadi slylş. sahasında tatbik edegeldikleri usu-Iün iü bir örneğinı ırak'tikilaa]ijJiierinae görebiliriz. Iraklnelinde, petrol hi"sselerinde; ;ı"İ';iĞıa ve T<aıtinma p"ojeıe-rine yatırılacak büyük paraları -va"d,l}u:pö]jffi;"|'**o
bir kısmına ait ihalele" fr;rr;r; 

"lJİal. 
glİİh'r]"yi-"İ"üİ-"tiçin komünistlerin başvurdıigıi [*ii-"r"ı şuydu : rrak hüki-metinde bulunan ı<omıınıst jr"ritr", -z.ımieiÇJerr,-ğuirı, 

tı"şirketin yapmlş olduğu 
"" ""* ["ı.]iiı.r r," olduğunu öğrendik-

l"J j#:?,§*İil"#İjİt"*Jİ-,i*,ffi*,İiT.ffi 
{?*i:tjİl,ları, meİnlekete so]

-r,r"tt ı. "ia"tı"r, _ 
tahrik 

"ai"i-p"op"ganda kitaplarıvdr.'tfJtelik, Amerikahın iktisadi a"*hi"Ş?;';;;#üİilİJi: v"-
a 
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şamak için kör temin etmesi şart olan bir teşebbüsün bunlarla
nasıI rekabet edebileceğini kestirmek güçtür.

Komünistlerin devamh olarak artan iktisadi nüfuzu, iş ha-
yatında ileri gelenleri ve hükümet çevrelerini endişeye düşür-
mektedir, ve durum seneden seneye daha ciddi bir hal almak-
tadır.

5. Haberleşme Sahasrndaki Deliller :

Dünya, başiıca üç bölgeye ayrılmıştır : Bunlar içinde bir
milyar esir bulunan ml7azzam bir hapishane olan komünist
bölgesi; Hür Dünya diye tanınan ve Amerika ile müttefikle-
rinin teşkil ettiği bölge; bunların ikisi arasında da, içinde bir
milyar insan bulunan ve dünyanın muazzam ve bağımsız bir
bölgesini teşkil eden yer vardır. Bu bağımsız bölgenin mühim
bir kısmını Asya ve Afrika'nın yeni milletleri teşkil eder. Bun--
lara Qrta ve Güney Avrupa devletlerini de dahil etmek gere.
kir. Bu memleketler, Doğu i]e Batı arasindaki m|7azzam savaş
saha'sını teşkil eder. Komünistler bunları elde edecek olurlar-
sa, iki milyar insana sahip olacaklar demektir ki o zaman üs-
tünlükJeri tam olur. Hür Dünya buraları komünist sürüsünün
dışında tutmağa muvaffak olursa, bugünkü istikrarsız kuv-
vet dengesini olsun muhafaza edebileceği ümit o]unabilir.

Sözü geçen bu memleketler halkı, komünistler tarafından
bomba ve kurşunlarla değil, söz ve kitaplarla kandırılıp kendi
taraflarına celbedi]mektedir. Hristiyanlık ve demokrasi ile-
minin hakikatleri ile eğitim gören her insana mukabil, komü-
nist yalanları yiz insanr kandırıyor. Komünistler, beşeriyetin
şimdiye kadar rastlamadığı kadar mvazzam bir neşriyat se-
ferberliğine çıkmış bulunuyorlar. Hemen her lisanda ki-
taplar neşrediyor ve bunları dünyanın dört bucağına da-
ğıtıyorlar. Birçok memleketlerde bunlar hemen hemen yok
pahasına satılıyor. Buna bir örnek olarak <.Leninciliğin Prob-
lemleri,, adındaki kitabı ele alalım : B00 küsur sahife tutan bu
kitap Amerika'da her hangi bir komünist kitap mağazasında
dört dolara satın a]ınabiliyor! Kanada'da ise fiatı birbuçuk do-
lardır; Avustralya'da ?0 sent'tir; Hindistan veya Japonya'da
ise on sent'e satıImaktadır. Kitabın fiatı ile maliyeti arasrnda
hiçbir münasebet yoktur; bu fi.at ya|nız a]rcınrn iktisadi duru-
muna göre ayarlanmaktadır.

Çok güzel bir eser o]an <.Resimlerle Çin,, isimli renkli
mecmua her iki haftada bir Pekin'de Çince; Mogol, Tibet, Uy-
gur ve Kore dillerinde; İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca,
Japonca; Vietnam, Endonezya ve Hindistan ü]]erinde; İspan-
yolca, Arapça ve Birmanya dillerinde basılmaktadır. Resim-
lerdeki insanların herbirinin yüzünde parlak bir tebessüm gö-
rülmektedir. Renk]i fotograflar birer şaheserdir. Hik6,yelerde
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ahlöka aykırr hiçbir şey göremezsiniz: Şiddet yok; cinayet yok;
9]plak vücutlar, cinsiyet bahisleri yok ve içkİden stlz edilıİıezİ
Her sahifesinde bolluk, güzellik, refah, hürriyet ve huzur tem-
sil edilmektedir. Böyle bir mecmuayı elinize alıp da takdir
etgıemek mümkün değildir.

Komünist]erin bu neşriyat seferberliğini ne büyük diri,-
yetle başardıklarına diğer bir misöl de hemen her dilde bastır-
ctıkları çocuk kitaplarıdır. Birleşik Amerika'daki kitapçılardan
her hangi birisine bir uğrayınız, Pekin vd Moskova'da basılmış
clan ve bir, iki ve üç yaşındaki bebeklere hitabeden kitaplar
görürsünüz. Bunların isimleri şöyledir : Gül ve Solucan; AItın
Eşek; Kanadını İnciten Küçük Kuş; Krrkayak; Punchy İsimli
Fi-l; Kuzu ve Kurt; Kannca ve Ağtrstos Böceği; Küçük Kır-
langrcrn Maceralarr; Maymunlar NasıI Aya VardıIar; Güzel
Yapraklar; Vov-Vov'un Evi; Tolstoy'dan küçük hikiyeler.
Komünistler çocukların peşindedir. Büyüklere pek fazla ehem-
miyet vermezler, zira bunların zaten kapitalizm hastalığına
tutulmuş olduk]arına ve binnetice pek işlerine yaramayacak-
larına kanidirler. Komünistler dünyaya hökim olduk]arı za-
man esasen bu hastalıklı, sosyal sınıflar temizlenmeğe mah-
kümdur. Ama çocuklar bambaşka bir meseledir: Onları iste-
dikleri kalıba sokabilirler Çocuk neşriyatı da dünya çocukla-
rını kendilerine cezbetme işinde atılan ilk adımdır.

Sadık Amerikalılardan çoğu, komünistlerin neşrettikleri
bu çocuk kitaplarından bir kısmını tetkik ettik]erinde hayret-
ler içinde kalırlar, çünkü kitapların mevzuunda tenkid edile-
cek bir taraf bulamazlar. Hikiyeler güzel anlatılmış, güzel
resimlerle süslenmiş ve hiçbir suretle komünizm bahsine do-
kunu]mamıştır. İşte bu kitapların kusuru, \usursuz olmaları-
dır.

Bir çocuğu kaçırmak isteyen bir adam, kimbi]ir ne kötü
niyetlerle onu bir otomobile girmeye teşvik etmek istediği za-
man, ona arabaya girdikten sonra başına gelecekle_re dair kon-
ferans vermez. Itimadını kazanmak için çocuğa şeker verir ve
bu şeker acı veya zehirli olmaz. Çünkü şeker ne kadar iyi ve
tatlı olursa, çocuğun otomobile girmg ihtima]i o kadar büyük-
tür. İşte bu çocuk kitapları da komünistlepin, dünya çocukla-
rını, komünizm otomobiline ve oradan da e§aret ve ölüm yolu-
na sevketme gayreti ile kullandıkları edebiyat şekeridir.

Komünistler neşriyatlarını iki kısma ayırırlar: Propagan-
da ve Tahrik. Propagandadan maksat, az insana pek çok fikir
aşılamaktırl Bu p}opaganda, komünizmin nazarİyesini, felse-
fesini, teşkilAtını ve düsturunu öğretir. Bunlar bilhassa düşü-
nen, aydın kimselere hitabeder.

Çoğunluk için'ise, tahrik edebiyatı neşredilir. Tahrik'in
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tarifi, bi}çok insana.bir tek fikir 
,aşıtamaktır. komıinistlerinbu muazzam edebiyat ;fe;b;rı'i'ü;cıen gaye dünya injanlarınaşu fikri kabul ettim;kil-iğ;ffir,T tıei nerea"e-ıiiiiarr" g"-

tit"'"H:Jfl-i.li"Xtff:g,d,.1*,uı.".--tı""i"iTı'lrıHiı-
da bir tehlikede

nffi t#E"tr§[{şiiŞ{Hfr 
*$ffi:Hiq}:"ffi:*:;

İ:s#'5iHJJt",,iii^iş"l=-lg,"ir;İşllT,ti-;l§t*n*lar bir fırğtını

i:hi,:,;"H"*ae,mııvonıJ;'ilil'ffi,'üiİ$H'i:"t*lşTifl?
1;ı.|v9i1"!,ff :IX':tli,ŞXllİ]efff e.y.qllsı,ı,""iaö:iivl-ii jl
qgĞıioı.i"ai;;"pem4idili;-ilii:''fj;lİff f Tf ".tİ,:?olduğunu bir an ıçı.i a,ıi-tı"=tı"."tir=r".rı"", u<ıyıe bir aiımı at_mağa mecbur eden- şr.U"İ," 

"u 
t"İt,i,",""ai",,:-lu_li_o"-,";j,rd;itİ':ffx,İŞ:i,ğ,T:*{f#

i,:i,:krH-$:HLİ!*Ji#ı"#',*ıbugerğüerte--üşıIaş_

ffiitF:*ffüTifiitiut*Hi:şğşf-ffikendisine- şöyıe demış, .:§;;;; t;#;"§:Jj,l'J:I"gj-'i .ıışan sınıfın kurti

pjıi#lx,"ilıil;=işt*[Ui*ru#iüi"şjr;til

*tş,m*ru$iii**$,,--;*"i,;ffi
ş.LTıf .,?[şg$-İj,itft ıt,ıTı§illİ{*i{*tH}İt
üğer memt eketl er#te 

ikti dara geçmesı;fi e,i;,iiiİ; :;1 İrr"r,
."e"aaırui",;;il,;İ.::",:.51ilİffi l,ff "İ}."§',li!:,'l'İ:a,",.f*
katen çalışaıi sınıfın aritr"r"r.;'i*,'İ"au. bu gibi hidiselerede şahit olmuyoruz?>,

Khrushchevtn bu_ sözlere cevabı şu olmuştur : <.Söyliyacekıerin bu kadar mı? Heıe ş"rı"-İİ"=J,ı;r* t#,.ıİ.%eıUbu savede sorı.ınun ceVabınr arlr. l."İrylıkla bulursun-r>
Feller : <.Bu bir cevap sayılmaz. Öyle görüüyor ki milyon-larca insan", k,mi'T,"İ";;;;;; ĞL* isteüklerini anla_manız mümkiin değl...r, --:
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-r#lÜİhchev: 
<ıSöyledim ya... ben şeytandan bile kork_

Amerika belS bj5ok noktalardan.tenkid editebilir, iakatşurası muhakkaktır ki-ne aenirse jensin, bütün dtinya insan-larını sahillerine 
çe5en ;,k;;il;;e Amerika'dır. o-rası höIöinsanlara ümitleri-nin tJ;iJiiii"iu vndeaen bir üv.., ,rıı-yonlarca insanın trlU 

""-Orn"Sİ".İ;i n ti m;aı i;;:, Irie 
. 
yaz, k ki b; h; il*ti.'i:x'o?il rtrı* #ffiç_ıkan cinsten değildir. g;l"rr;, hİİ,p,,-a,i.*ıi,iJ,i="ş-uvasıtalarinı#:}?iilfi 'H*JiI'',T,Hkomü iıistler. dtinyİ ntlt*"""İ',lİİJİl.i.l"" bu hakikatlerin ta-mamen aksini t"ıtı" "t-"e;;;;;i"k olmuşlardır. inanıIanbiı, yalanın kötülük v".rİ-'" hJ"LT çok büyüktür.

Eldeki buhefileri1 yani rakamlarla _{r4" eülen ,rk"}, ik-tisadi eğitim ve haberi "eşil ;;;;daki delilleri açık fikirletetkik ettiğimizde, netic-e lr"1,1l."İ""'İ"t l.".l."İ?Jİ'İ"l. tu_selli çaresi ya.bunlan t"-r.""-Lutmak yahutta hiçbirineinanmamaktır- iste birçok ınsanın yil;E;a ffia; uİş*t" nı"şey değitdir.
piriladelnhia'vr ziyaretim esnasında, bir gece saat onbir'debir. kon_uşmi *tirra.e"uuti.yı" il;;"evıne gitmiştim. Bir ruhi hastalıkiarı mütehassısı di 

"v1"-i"rai" <<akıl sağlığı,> hakkındak onuşacaktı. Onun s ı ras ı b eıid"" "r;-";;y J;. 
- 

iırt8" ?'tri]ii 
"ı 

a"-*-q_, için, neşriyata başla-raar, 
- 

t """ brrE,z gevezelik et-tik, Benim tutumuma ,6 fikirlerime trri, ırılç-uıilaı.rrr-lık duymadığını bu görüşm"*i, -ur""rıncla 
sezmiştim.

Mikrofonun karşşına..çıkınca, 6detim üzere, ilk önce en
F.ıv.ı.t müşkü ümiin," komtıii s iiil; k;; fu Ji ;j;d;uo' i"ı k,inandırmak. olduğunu s.tıyledım. NaJ ru kato]ikler katoliktirve kendilerine mahsus inançları ," piog."-ıan varar", Jedim,komiinistler de komünisttir" ;; i;d"Ii;ş;; 

'iö#;'Şl.a,ıplönlan da mükemmeldir. P"og.;ı"i,"ir-ha:i-'a,iry"y,
fethetmektir. Bu nlinların t"t"ı.ilrt"_ıçin Ameriü ii"ıeşıı<Devletlerinin kusitıımasi,- i"i"ııJii" bolr"ı.;s;- rJ iiir"v"tteslim olması e&er.mekİedi.. 

-E;;" 
_ggrçekler bunu gös-

}eldiği _.!?tdg, bIrçok ;yd;-ki-riıiri" bite bunlara inanmakistemediklerine dg işare-t ettim.
Komünistlerin programlarını nasıl gerçı,ekleştirdiklerinianlattım..Ameri}a, yalaicı bir dostluii 1.ı}"ri ""-üi"ıı*,t? v"-şama idüaları ile bir taraftan avutulurk"İ k;-i;;iiŞ"iıe""taraftan dünyanın 

_ 

p9}< ço} 
. 
p-tıı gesınden t"ft;ii-iı";i;;;ı !.ırr"devam ediyorlar, dedim. Bütün bunıar asya'-inemıIı."ii"rivı"

(1) U.§. NeŞ ııd World Be.port ilergiıü 5 Elıin 1959 aıhife 95. Bu Lonuş_ma 21 Eylfıl 1959'da xhrushchei iı"-e-Çtt işçi teşektüleri i.le ce_lenleri arasında yapılaı t.rüİİİ.'L*İ.'İİ-lrrlr.
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Afrika'da ve Yakın Doğu'da faalivettedirler ve Batı Avruna-
nın da iktisadi sahada nefes alamayacağı ve müdafaasız ka]a-
cağı günü sabırsızlıkla beklemektedirler. Güney ve Orta Ame-
rikaya gelince. buraları da'kolejlere ve üniversitelere nüfuz
etmek suretiyle istilö ediyorlar. Bu memleketl,eri ele geçirince,
şaşkına dönmüş; möneviyatı kırılmış, iktisadi ve askeri saha-
larda eli kolu bağlanmış Amerika'nın önünde iki şık bu]una-
cak: teslim olmak veya yok olmak! Komünistler, Amerikahın
teslim şıkkını tercih edeceğinden emin bulunmaktadırlar.

Ben konuşurken, ruh hastaiıkları mütehassısi hiddetten
köpürüyordu. Nihayet tahammülü tükenmiş olacak ki, benim
programa müdahale ederek, sözlerimin yarattığı zaratl kendi
aklınca telAfi etmeğe kalkıştı. Bir insanın sözlerini küçümse-
mek tnümkün olmadığı ,,zakit en basit yol onun şahsını kötüle-
mektir. İşte bu adam da bunu yapmaga çalıştı. Dinleyicilere
benim, ruhi ve manevi bir iç mücadelenin pençesinde oldu-
ğumu söyledi. Bahsettiğim bu muazzam kuşatıcı kuwet hül-
yalarının da bu ruhi haletimden ileri geldiğini iddia etti. Yani,
demek istediği açıkça şuydu : Bu adamrn, bir ruh hastalıklarr
mütehassısı tarafından tedavi edilmeye ihtiyacı var.

Sözünü bitirir bitirmez, söylediklerimi, aynen teyid edecek
en iyi misili vermiş oiduğu için kendisine teşekkür ettim. Gö-
rünüşte zeki olan bu adamın hakikati görmek istemediği bel-
liydi. Yanımda bulunan «İyi Bir l(omüniİt Olmanrn Yollan» ad-
lı bir kitap vardı. Bu kitabın, Komünist Çin Başkanı Liu
Shao-chi tarafından yazılmış olduğunu ona gösterdim. Kitabı
açtım ve kendisinden, şu satırları okumasınr rica ettim: ..Biz
komüuist partisi üyelerinin başlıca ve müşterek ödevi nedir?
Herkesin bildiği gibi bu ödev, komünizm fikrini yerleştirmek
ve bugünkü dünyayı bir komünist dünyası haline getirmek-
tir.,, Başka bir sahifedeki şu satırları da gösterdim :

..... Komünist divası dünya çapında kudretli, yenilmez bir
kuwet olmuştur. Bu kuwetin gitgide gelişeceği ve ilerleyeceği
ve nihayet son ve tam bir zafere ulacağına hiç şüphe yoktur.
Bütün bunlara rağmen, milletlerarası bozgırncu kuvvetlerin ve
istismarcı sınıfların tesiri yine de bizimkinden büyüktür ve şu
sıralarda bircok bakım]ardan bizden üstündür. Bunun netice-
si olarak da onları mağlüp edebi]mek için ewelA, uzun\ acı,
dolambaçlı ve zor mücadele yollarından geçmek zorundayız...>>

Bunları okuyan ruh hastalıkları mütehassısı, satırları ken-
dime göre tefsir ettiğimi ve kendi fikirlerimi hakikat olarak
göstermek istediğimi im6 etti.

_ <.Al]ah için sövle,» dedim, (Komünist Partisi üyelerinin
başlıca ödevi bugünkü dünyayı bir komünist dünyaİı haline
getirmektir) sözleri başka ne şekilde tefsir edilebilir?,
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İçinrizde, ateşin yakmayacağına inanan, onuncu kattaki
bir pencereden at]arsan aşağıya düşersin ama, belli olmaz, bel-
ki yukarı da çıkarsın şeklinde düşünenler ötedenberi mev-
cuttur. Biz buna delilik derdik. Ancak son senelerde bunlara
«akıl sağlığ»> gibi isimler takıIdı.>,

Fikri sahtekirlık hastalığı, okumuş ve dindar sınıfın bü_
yük bir çoğunluğuna musallat olmuş, tatsız hakikatlere kat-
lanma]< kabilivet]erini yok etmiştir. Fikri sahtekörlık, komü-
nizmiıı yakın yardımcılarından biridir. Bunun da, aynen kan-
ser vak'alarında olduğu gibi, vahim bir hastalık olduğu kabul
edilmediği müddetçe müessir şekilde tedavisi kabil değildir.

Kültürel Mübadeleler :

Komünizmin ikinci bir yardımcısı da, bu doktrinin iç yü-
züne vAkıf olmak için üstünkörü bir incelemenin köfi gelece-
ğine inanmaktır. Son zamanlarda kabul edilen görüş, komüniz-
me dair bilginin, bir komünist memleketi ziyaret etmekle elde
edilebileceği merkezindedir.

Komüni zm hakkında konferanslar vererek Amerika'yı
baştan başa dolaşırken, bana Rusya'yı ziyaret edip etmediğimi
sorarlar. Gayeleri, şayet Rusya'ya gitmedimse, Rusya hakkın-
da bilgi sahibi olamayacağımr ima etmektir. Bana bu gibi so-
rular yönelten dinleyenlerime, cevap olarak, Rusya'ya gitme-
diğimi ve bunun büyük bir mahzur olduğunu söylerim. Ondan
sonra, böyte bir seyahate l1yık olduğumu anlatmak için bazı
vasrflarımı ortaya döker ve aralarında para toplayarak beni
oraya göndereceklerini temenni ettiğimi söz]erime ildve ede-
rim. Bu konudaki vasıflarımı isbat edebilmek için de onlara
Amerika hakkında yaptığım incelemelerden edindiğim sonuç-
ları anlatır ve derim ki : ..Aşağı yukarı dokuz senedir Ameri-
ka'dayım. Amerika'nın kırksekiz eyaletini de ziyaret ettim.
yüzbinlerce insana konferans ı,erdim ve bu esnada tam bir,
hareket ve söz hürriyetinden istifade ettim. Bildiğime göre de,
hiçbir soruşturma teşkilötının ajanı veya polisi tarafından ta-
kip edilmiş değilim. Avustralyalı olmam dolayısiyle, mükem.
mel İngilizce bilirim. Ama Amerika]ıları buna inandırmak çok
güç oluyor. Burada bulunduğum müddet içinde Amerika'yı ve
Amerikalıları tetkik edecek bol bol vakit buldum.

Bu memleketÖ geldiğim zaman beni en faz|a hayrete dü-
şüren şey, hiç kimsenin Cumhurbaşkanı Roosevelt'in karakteri
ve icraatını beğenıİrediğini müşahede etmek olmuştur. Halbu-
ki, Avustralyada bizler onun milli bir kahraman olduğu kana--
atında idik. Konuştuğum kimselerden pek çoğunun onu yer-
mesi karşısında şaşırıp kaldım. Amerika'da bulunduğum şu
dokuz sene içinde, konferanslarım esnasrnda binlerce zenciye,
hitabettim ve pek çoğu ile konuştum. Bunlardan hiçbirinin ırk
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tefrikjnden şlkPqe.t ettiğini__işitmedim.. Hiçbir ciFhyete ghitolmadım; önemli bir otomobil kazası ei'rrıeaim; ui"-"u""t"tuoımaçı seyretmeüm ve aldrnmıyors€ım-protesyoİıJl-Ul, t"**-blr1 y"y. ....fahişeye de rastlaın-aa,m. §İ 
-lr"İ;"", 

;;" ;'senetikşahsi tetkikatıma ait rapo-r: .<Amerika nı; İ;i";; -"vrr*-,Fred C. Schwarz. : Amfüka'da tııç kıase B;şk;; Rooievelt'eoy vermemiştir; hiçbir .z_enci ırt ietrfuınd# ;;di;;-;;;;:makta_dır; burada teci ııiçbır cinayet işlenmez; oT#"uı] kaza-]arı olmaz; kimse basket-bot oı."J-"r, İ;;;" ;;i;tö'fuhuşda yoktur! İşte hakikat budur,2l."-Ue" orada bulundum ve buduruma bizzİt şhit olduma-' ---- -

^ Birisi çıkıp şöyle üç tıafta kadar katmak üere beniRusya'ya gönd-ersÖ, g:la, olup nltenLın iç vıir.l"rl U".Jya al<-

ğii1=*i'ii1*:i!ii,d,ı:t":*r"$n,#dffi *ifu-Jiti"itKomünist Hııküm-etı bıinu çok ,ı"""au" t"idi" aaa;;;bedençarelere başvurmuştur. En- vasııi, kenaıIerini tr---i"iia.ıyıuPartiye vakfetmiş "çok zekı 
"u- 

iriro""vap genç eleman]arınrlercüman olarak -yötiştırmıştır. 
nu ier".,i,ij;;'-'iü' ödeüvardır: Birincisi beni bolaştirmak, görecegım yerleri ve konu-,şacağım insanları kontrol "etmeı<tirİ-s"".;; 

k#ri;;ju t"ir", 
"t-tiğime dikkat edecekler. .1" gtıra""' k"çrr-"y""aklardır. Şayetbunlardan biri ileri g"rı..t"ri"i""rl'oır".r, sonradan onun daçaresine bakacak]ardir. üçünc,ı tıae"juii 

-i"- l;;;'roi""re,msorularla alacağım_ cevaplİrı, l"rtİ"a" yanlış t"r"İİ*"- Itmek-tir, Meselö nır ?ruua vaİiaşj"rü"t""lr-andan, Komünist IIü-kümetini sevin"sevmeaıı.ıeitni-ienaı:ıe.inaen sorma§ınr ricaedeceğim. Ter'cüman orrıara o<ıne""f 
""- 

t""ı."--"Jr-"dığımbir sürü lif sövlevecek. OnÜr d;;y- şekilde cevap veıtcekler.Tercüman bu def"a .Pr"r-aai"ö-i .:iĞ;;;" l1t#'ilıpı"-
_riyle seviyorlan, {veceı.. a-" e"iguı"ıi,,, ;;;,";;1;..rı-"-nın sorduğunu, ne de on]arın 

"""Şlgİ 
cevabı bilecek durumda-yım, Ya bu tercüman-onlara , ..nu ŞtJ li;y;iffi iJrlarş-tıizi bilmek_ işti.vgn,:, demiş, o"la. a" 

-İ,..K;h;;İt, 
;İİu.İlJ 

tolar-
ğumuzu pek ivi bilŞorsun, cevabıru ;;i;i;;z- iliiilİr"",-partininhenfiatlerine tam --a"aryı" tağlı sadık bir komtinistolduğuna göre, Partisini ]<ötti]eyebİükTil;yi t"rr]"'İyr"r,tekrarlayacağı çok şüphelidir.

. , İş!u, bugün Rusya'y: ziyaret ederek döndüklerinde, dost veahbaplarına, bu sey-ahitte" 
"ai"aıtı""i ı"-t-ıtJ"ii^""iJi# q""yüzkisidendoksanhoku,!ill;i!;iğT#tlii-aiJ;k";i;lürŞiagım

avnr durumlarla karşıIaşmıi'oiJiı.ir", muhakkhktır. Ken-diı eri ne s öyI enenı er g9" 
"!_tıt J;;;'i;;üı.riTiiti?ii'e# uı -melerine imkön v9|1!_ur. 
-Fakİİ .ur"l"-". e.n acı tarafı, çoğubunun farkında jegıııeraır. İİ;T;;;"i.;münist tercüman tara-

f:tİ#,,}İJf 
lerine;ayı;;;;r,Ş'iihi'n"kik;ii;;i"i-a;;k,
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Tanınmıs bir iş _adamı, bir papaz veya bir siyaset adamıRusya'ya gid-er. otıia.ieıi la;it, tl5*rn"nsupları kendisini ha-va meydanında karşılai, o da 6"ı;;; Rus halkının o sıralarda-'ki ruh hileti rıakınaa';üi;;&ğu intibaları an]atır. He-men bir radyo istasvon-una ı<oştiıııulur ve orada, komünist par-tisi Yüksek Şüras: üyelerı ara;;;a;il münasebetlerüe vukubu-lan değişik]ikten bahseder. ıı"tta u" 
"at 

belki televizyonda dakonuşur ve Kızıl oraunun'son r"'.riu]rır.a, komi.inist öfenaileri-ne karşı takındığı tavn uzun ;;;;" anlatır. Eğer bu adam_dan daha büvük-enayir;;Ja?J""" sözlerine kulak asan-dır. Çünkü bu adam, "uıı".uı.lr"yJiıi."y".eı., 
tom,ırıs? p.opu-gandası yapan bir .ajanda3 trit" 

-nİ;- 
i* ;&;;Ş. E' |ra""ugördüğü ve duvduğu şeyleri- ai,ıJti'aı.trn ileri gidemez. Gör-dükleri ise ma-hdt""" irliriaı., airvj"tı".ı da s]rf Komünist.Partisinin kendisine auyurauğİ ş"rİ".al..

Tevekkeli değil : _ <<Aptal ancak kendi tecrübelerinden,akıIIı adam ise b"aşkala;İ;]";;;İlerlra"r, ders alır,,, deme-
TişlgT:. Bilgilerimiİl, n,lyıjl. İİİ;;, haberleşme yoluv]a el-de edilir. Rusva'da is" n, ,arria-xominıst Partisinin tam kon-troıü aıtındadır. y;; ğ;;t", 

"i;#j;Ti"-.i" ^#;";#ganda
bül tenidir. Radvo V." t"]9."i.rvonarİİİI"r"n programlar, Komü-nist Partisinin İensip _ettlğ,İİ;İgiİİ., }ry,l.r.,r,, hede? tutangayelerle hazırlanır. Her dersEİİrl-,,'t"" roman, her piyes vesinema filmi Partice tasvip 

"aiG" tİİl.İ"ir;;ft#İçlrjrv"r,l-mıştır. işte bu suretledir ü ;;ş;;;in ham haddesini ieşkillden bilgiler komünıstler tarİfı"Jr" n". hJİ.,ii""'rş,ır.,..Rusya'da kamu fikir ve eir.üşü ko;ünist partısi tarafindan iti-na ile voğurulur ve han-gibİ lr"ll., v"tturulur.
Bir turist bazı -ihtisas sahalarında hareketlerinin ne derecesınırlandırıImış oldıığunu idrök 

"d;;s, seyah_atinden gerçeğeyakın bilgiler edine6ilir. ıı,ı"ıeia-n"jr.,r, erkek]ere tanıdık-ları hakları avnen kadınlara Ja t"n]irı.ı"rına dair öırünerekyaptıkları idd"iaların yerinde oıduğunu görür. AmerikalıIarınkadın]ara hakiki eşitlik tr",-ra,ı.İr. soiieruuıin'Ç;;;ü 
""-lar kadınların kömür -ra""İ""İ"J" veya_yol inşaatı gibi ağır-işlerde çalışmalarına müsaad" 

"t-urü ameriı<aıii""T, ışıu-ri yalnız erkeklere bırakırlar. R;;r;;, ise burjuva]ara yakı-şır bu çeşit tefrikler yoktur. n"rv"Yv, eia"" iĞltı"i'["]-,; ır""yerde müşahede ederler. Turistldrd6., uı"ırı, ur". ,jrİt,g,",göre, bir_ gece saat onbir'de tiyatroJan çıktığı zaman,büvük an-ne olacak yaşta kadın]ardan inrıt"şJiilii;#;"#;;";ğ';;" rI-tında, ana cadde]ere asfa]t atll<mll.Je olduklarını görmüş.
Trende seyahat eden bir turist, yol boyunca kadın demlryoluişçilerinin, erkek bir. ustabaşr,o ,"rui"tı aıtınaa, ı.rr-r'ttı-rek ile çalıştıklarını'görebilir. Evet, turistler böyle -rrrr.]-lara şahit olabi]irler ama Rusya'da bugünkü şartlar altında

J
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halkın düşünce ve hislerinin iç yüzünü öğrenmelerine imk6n
ycktur.

Geçenlerde, Rusya'dan henüz dönmüş bazı safdil kimseler-
_Ie bu konuyu görüşürken, Demirperde gerisinden dönen tu-
ristlerin ekserivetle komünist propagandasına A.let olduklarını
.söyledim. Bu iddiamı dehşetle karşıladılar. Biraz sonra, söz
arasrnda, kadınlardan biri Rusya'daki Baptistlerin(1) kavdettiği
memnuniyet verici gelişmeden bahsetti ve dedi ki : <.Bugün
Rusya'da yedibin Baptist kilisesi varrnış.>>

<.İşte,r, dedim, ,rbitaz ewel bahsettiğim hataya düştünüz.
Bilmeyerek, komünist propagandası yaptığınızın farkında mı-
.Sınız?>>

..Size teessüf ederim,,> diye bağırdı.

..Gelin de şÜ sözlerinizi bir inceleyelim,>> dedim. ..Yedibin
Baptist kilisesi olduğunu söylediniz. Bunu nasıl biliyorsunuz?>>

Kadıncağız, bu bilgiyi veren bir dostunun ismini söyledi.

..Peki, o nasıl biliyor?r, diye sordum.

..Moskova'daki Baptist rahibi ile uzun ,amandanberi tanı-
şıyorla»,

..Ben de Los Angeles'te bir Baptist rahibi ile sene]erden-
beri tanışırım. Ona gidip de Kaliforniya'da kaç tane Baptist
kilisesi vardır diye sorsam, ne yapar acaba? Baptist yıllığını
açar, istediğim bilgiyi buradan bulur ve bana söyler. Her teş-
kil6,tta istatistikieri tutan biri vardır. Sizin bana verdiğiniz
rakamları kim hazırladı, biliyor musunuz?>>

..Hayır, bilmiyorum.r, t

«Tabii ki. komünist]er. Bunların doğru veya yanlış oldu-
ğunu tesbit etmemize imk6.n yok ki.>>

Rusya'ya turist olarak giden hiç'kimse Baptistlerin oradaki
faa]ivetleri hakkında bir fikir edinemez. Onun yapacağı tek
şey gidip bir iki Baptist ki]isesini görmektir ki bunlar genel
olarak Moskova ve Lenngrad'da bulunur. <.'World Visionr(2)
un başkanı Bob Pierce Kiev'de iken, kendisine rehberlik eden
kadından, oradaki Baptist ki]isesini göstermesini rica etmiş.
Rehber şaşırmış. Kiev'deki Baptist kilisesini görmek isteyen
turist pek çıkmaz. On|ar, Moskova ve Leningard'da bu kilise-
lere giderler. Bir milyon nüfusu olan Kiev'de Baptist kilisesi-
nin nerede olduğunu kadıncağız bilmiyormuş. Fakat ertesi gün
nerede olduğunu öğrenmiş. Burası bir avuç insanrn toplandığı

Protestan dinine bağ]ı bir mezheptir
Amerika'da bir dini teşekkül.
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bir evmiş. Rusya'daki protestanlardan hepsinin bu Baptist ki-
liselerine devam ettikleri göz önünde tutu]acak olursa, Hris-
tiyanların bu husustaki bilgisizliği insanı dehşet içinde bırak-
mağa köfidir.

Rusya'daki Baptistlerin yaptıkları işlere dair İstatistikler-
de zaman zaman büyük farklar görülür-Rus Baptistlerinin
ileri gelenleri 1955 senesinde Amerika'yr ziyaret ettikleri zaman,
o tarihte Rusya'da bu]unan Baptistlerin üç milyon olduğunu söy-
lemişlerdi. 1959'da neşredilen rakam ise 500.000 kişi olduklarını
kaydediyordu. Demek ki bu seneler zarfında ya Rusya'daki
Baptistler din]erine karşı tedrici bir kayıdsızlık göstermişler
yahutta birisi istatistikleri tahrif etmiştir,

Indianapolis'de iken, televizyon istasyonunda çiftçi saatini
idare eden zatla görüştüm. Rusya'ya gitmek üzere hazırlanı-
yordu. Ona, komünistlerin bir propagandacısı olarak dönece-
ğini söyledim. <.Evet, biliyorum ama bu yola sapmamak için
ne yapabilirim?r> üye sordu.

..Çok kolav, dive cevap verdim. Oraya varınca Komünist
Partisini devirmeğe ve söz hürriyeti, seyahat hürriyeti, basın
hürriyeti ile neşriyat hürriyetini tekrar tesis etmeğe bak, olur
biter. Komünistlerin, kırk senelik idareleri boyunca halkta
yarattıkları ruhi korkuyu ortadan kaldır. Ondan sonra etrafı
dolaş ve çocuk bahçelerindeki toprağı biraz eşele, bakalım ne
bulacaksın.r>

Almanlar ukrayna'ya girükleri zaman ukra5malılar ta-
rafından <.kurtarıcı>> olarak karşılanmışlardı. Vinnitza şehrin-
de onbin cesedin gömülü olduğu büyük mezarlar bulundu. Bu
mezar]ardan bir kısmı üzerine komünistler kültür ve din]en-
me parkları ile bir çocuk bahçesi ve spor alanı inşa etmişlerdi.
Oraya normal zamanlarda giden bir turist, halkın ve bilhassa
,çocukların, istirahat ve eğlencesini temin eden mükemmel te-
sislerden başka bir şey görmez.

Bize yanlış ve şaşırtıcı malümatı getirenler asıl delegas-
yonlardır. Gözlerimiz nihayet mahdut şeyleri görür. Birşeyi
görmek onu anlamak demek değildir. Bir insanın, Liu Shao-chi
tarafından yazılmış olan ..Iyi Bir Komünist Olmanın Yolları>,
kitabını veyahut Lenin'in ..Leninizmin Problemleri,, eserini
bir saat okumakla komünizm hakkında öğrenecekleri ,komü-
nistlerin göstermek istediğinden başka bir şey göremiyeceği
Rusya'da turist olarak bir senede öğreneceğinden çok fazladır.
Gördüklerini büyük bir dikkatle tetkik etse bile, edindiği inti-
ba yine de tamamen yanlış olabilir.

Bir verem sanatoryomunu ziyaret eden bir misafir, ilk ön-
ce bahçeleri dolaşarak, orada gördüğü muntazam bakımlı ve

111

a



giizel çiçek tarhlarını pek beğenmiş. Binaya girdiğinde, nizikbir kadın müracaat mehu.u Jn" ,"i"i-i b"i; Ğüş#Ğ karşı-Iamış ve sanatoryomu gezdirmiş. --'

Tertemiz mutfal<lar, en mükemmel cinsten tencere, tavave sair kapkacak. görqqş. Muslukları muayene etmiş, sıhhi te-sisatın .en iyisinden, oldugun" ,"i"-rş. Müessesenin muhteliftesislerini havranlıkla geiaıı<ten--ro.r.r, onu koğuşlara götür-müşler. Ama 
-bu 

ziya."içf r,;;;i#;" hepsine öksürüğü kese-cek bir müsekkin, yani -oksürtıır 
şurunu içirdiklerini ne bilsin.Koğuşların sakin'h-ava.,", norr"r=ı.-uır te't tı-t,i;t .J*rı arv-mayınca hayranlığr büsbütün artmış. H*t"ı;;; i.;iin'i n"v.,yastıklara yaslanmış, 

_ 
yataklarında =oturmakta imişler. Çoğu-nun yanak]arında tatli pembe bir renk ,armrj. nTrriıu"r.aapervane gibi dola.şan hastabakıcılar hastala.u, 

"ri' 
ıyi"l]i' oteldegöremeyecekleri ihtimam^ı g<;sterÜrmuş. Yehel. Lu-"r, ge_lince hastaların hepsine_ayıı ayrı"tepsiler üzerinde zevkle ha-zırlanmış, en nefis yemekĞr 

"J.İİ-Ü.ziyaretinin sonunda bu misafir, gördüklerinin hayranlığıiçinde idi. Bana : *Veremin b;;;iyi t:ilı-"";;'vot'jJeıı, tr-ni," dedi. Bu hasta]a,n arrumu Jrirır"tıı insanların h0lındenüstün değilse bile onlarını.ı."-"şitl'i"mizlik ve güzellik havasıiçinde yaşıyorlar... Para J";tı"ri-";;... Her sabah saat altıdakalkıp lratiğı yararak irrvrtır"*, i""rrr-"ı. için mücadele zo-runda değiller. Yiyecek, içu""t 
"u 

-f,lrınacakları 
yerler teminedilmiş. Her ihtivaçıar,,- riariır 

"" ıırtri"riri, ;:;*'u'ffi.,ır" tr-rafından karşıIanıyÖ.. rl"plmİrİ" 
"lİ"s a d i gti,e n ıi" a 

"ii; " 
o nI ai * i-, şi 

"-"* 
o'İT"ğ""ff ' Tl',n"§l' *t -min tehlikeleri nek fazla büyüiülii;;r. -Bii-;-;;'Şriin" 

u,hastalı kla insanİn Uredrİ*rJ, p!ldĞ' mumxun...>>
Bu sözleri hayretle dinleyen biri, bu adama dönerek :..Peki, ya verem mit.oplaiı. d;Ü; 

""^"lr."tÜ aÜ İ"'İ"İllr.
- ..Ben bir tane bile görmedim>r.

- .<Aradın mı?r>.

__ ..Elbette aradım. Hem de her verde - çekmecelerde, ya-takların altında. kapıların ;Ğ;,;;;,'her tarafta. Yemin ede-rim bir tek verem mıkrobu-!cı.-JJi-. Bu mikrobun mevcutoIduğuna inanmıyorum artık.rr'
Bir de bu ranorun bir doktor tarafından, gördüklerininsathi oJduğı-ır, ," gözle görü;;;;;'yurlerde zararjı, patolo-j ik mikropları n neJiçıera3 

- 
Loriii.,ii' 

"; Çı,.iiı.6i' i,rrltSf 
"ır"nasıI devam ettik]erini ,"ıry""aı.-t=ıerr" sahip bir adam tara-fından veri]mis olduğunu- t".r"Jiı.-iİsathi durgunluğun a]tın-da gizlenmiş, hastalii, oı,i,,"-J,ı.iı.İŞu.r, ı.o.ı.rnç'ot,ib,r,,göğüsl eri paramparça eden ;-;r;;' ;1;;;ğü" ]r"ur"İİ'"ı a, -
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ğrl,,Tüg"İ bu]unan bir doktor böyle bir rapor vermiş olsamuhakkak ki azıli bir de]i aiv"- tİ-İ"lru"-"vu--aİl,
vücudumuzırn tabipleri olan tıp adamları gibi, din adam]arıda ruhlarımızın doktoiu olrn;r,l;;İ; Va;ü";-;;d"."-İ5.aul.-leri sa.thi_ şeylerden naırseaer ve,-aliryrrıyıe, Allaha inanma-p* 
_ 
gjbi bir hastal ı ğın önemini ii ıç,ı-r"ıi,..L,- aı.r 

-h] 

".,Jrrauınıliderlik mes'uliyetler]ine ihönet etmİğ olurlar.
Asıl f6cia bu adamların bunu bilmeden yapmakta olduk-latıdır.

1938 senesinde iusya'y_a gicien bir papaz, yeni ve muaz-zam bazı bina]arın inşa-edilme"kte oldugunu görür. Amerikayadönüşünde, R;lsy_a'ğa Allah emrinin yeiı"e g-etı";1meı.ie'oıau-
ğunu söyler. Halbuki o tarih]erde Ruiya'da irır-ı"İ" İL-rı.ırau
}or\u-lıs olayJar cereya_n ediyord!ı. o-devir, sirıı.ıı" t,ıv,ıı.temizlik ameliyesine sahne oian, Komünist Fartisi il;;i İeıen-ıennrn ıranlariyle toprağı suladığı devirdi. o tarih]erde "orada
misafir bulunan bu papaz bir te-k idama şahit olmamıs ve birtek mahkemede hazıi bulunmamıştı. o, ,Jau"", n,iv"ı. iu v""ıbinalarrn.yükseldiği.ni gö_rmüş ,u .rpoirrru nuiıa ğ.;ru rrrrrrıa-mıştı. Anlamadan görmik, gallete düşmenin ", "filn 

yoluarr.
Görmek, mutlaka inanmak demek değildir. Görmekinanmağa k6fi ise siz bana Amerikan futbotu -nrı.ı.İ"a" -ırıçuı,

ş_ey öğretemezsiniz..Çünkü_ben o oyunu kendi gözlerimle ğör-düm. Bakınız anlatayım. 
- EEer ban"a inanm ars{nız, istediğiniz

mahkemeye gider ve gördüklerime yemin ederim.

. Lis Angel.es'teki Coliseum stadında idi. Günev Kalifor-nrya universitesi, kendi sahasında, kaliforniya Üniiersitesinekarşı oynuyordu. Çok muhteşem 6i. manzar"a idi bu. Yüzbin
i1.1" Fi_. aIaya toplanmış. Yüz bin kişi de büyük bir kİaba-lık teşkil ediyor hani... Eh. bu kadar insana elb-ette bir eğlence
temin etmek gerektir, v9kşa oişi. olmayan şeytana uyanl sözü
P".?4., p.gl<_alQ_ doğru_ çıkabilir. 

- 
İnsanların pİlyaçolaİ.dan hoş-

landığı düşünülmüş olacak ki, Amerikalılari has dahiyöne bir
buluşIa idareciler ovuncu]ardan hepsine palyaço elbisesi giy-
di.rmisler. i!?l1r, bü{_1r. hayatımda edrdügİim ""-e;"ip, engülünç mahlük]ardı. Elbise]eri sanki içıerıne yastık'doüurul-
puş cibi_]raprE yumru idi. Tıpkı yeni evli Esİ<imo gelinlerine
benzemişlerdi. Bo] pantalonlarının arka tarafından've diz hi-
zasından bir şevler dışarı fırlamıştı. Bu oyuncular çenelerini
d_ışarıya pzlmlş Eibi gösteren kocaman mİgferler giymişlerdi.
Hayatımda hiç bu kadar komik insanlar görmemişt:İÖ. -

Bu palyaçolardan etli tanesi birden sahaya akın edince,
çok garip bir şey oldu. Herkes, tahmin ettiğim gibi kahkaha-
larla güleceği yerde, bir alkış tufanıdır koptu. Amerikan psi-
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koloiisinin böriz bir delili olan bu hödise, itiraf edeyim J<i, be-

;ru#;ii; f,,i"ı._işt,. ıo:ıs a"ı.ıka kadar bu soytarıl3rdan bir
ili#?;;;; ;ffii;#i;u "t,p 

tutarak ve sağa.sola koştuktan

sonra, yorulnuş ""y;-;;;;,ış 
olacaklar _l<l, 

gi{ip sahanın ke-

;;;;Uki iahta kaiapelere oturdu]ar. Fakat s,ahanın ortasrn_

;;il_şil;-h"ilii,trrafında on birer o_)run_cu kalmıştı. Bu
sovtarr kılıklı i"rr"İ*d*-yeaı tanesi bird-en karşı kaşıya,diz
;ü;ti;;;;;-;ffiğ" nişıuaıar. Duaıarı bitince bir tanesi

il?#;i";;.;;ı;;a; ar."ii bir başka soytarıya 
"hygrdi. 

To_

;";i#'ffi"*;;i;;ş rr". ır"ıa" topu çok seı.rmiş olacak ki,
'#rİ,a grdü,ld,; ;ür,ati ile koşmigabaşladı. orrür, bu ha_

;"d;;i';'sö;"'" aıe"" l"1y"çoıu, pöşinien foşmağa. başladılar.
Tonu kollarında tutaıİ pİlyİço graya, buraya_kıvrılarak,koş,-
.-rİ. a"rr- ederek, sahanln kenarına geldi, Tam lopü T,p'p".*işr"reitır 

arraa, rr"ı.ı t 
"""dan 

kocaman bir vücut djistü

;;;;; ç;.p;rak sırt üstü yere yuvarladı. Bu belki de biraz
,urini, indamele ıaı-ama.niaaeni ki,o topu çalmağa niyetlen_
mişti, bunu hak etmiş sayılırdı.

Bundan sonra herkes sanki ne yapacağını bilmiyormuş_gı,
nı oİ"*ıiı.=iirlri*"raı yukarıdan aşlagiya inen çizgili,.eski ha_

;İ.hr"" kıvafetlerini andıran elbije -s,y*iş baş\P bir soytarı
Hr#a-ü;;ü;ük çrıa,. oyun birden- duruverdi. Bir tarafın
İrd;;-"t,;"t-tlr".J küme_İeşkil ettiği gtlrylai Iİ:§: görüş-

lliliı;rt"t bilmiyorum a-r_bu"un neticesi o1arak, fazla_yorul_
o"ı.ırr*, tahmin ettiğim oyunculardan bir kısmr sahadan çe_

kildi ve yerlerini başkaları aldı.

Bunlardabirmüddetdizçöküpdua.vaziyetinialdılarve
ondan sonra oyr, i"ı..rr başladı._Amerikan tipı_tutboıda bu
;ük;r; cluaürı günümüzüii ümit verici belirtileri arasında

=""i".r"*. ortada"duran adam, gerilemg bir hareketle topy
;'#r;;;;i;ir* i,rüt*ca, beriki b."ıa.. öyle öir oyun_oynadı ki
;;;;r* Hayatımda bu kadar ?.lç+ç.a bir harekete hiç rastla_

;;;;{t,-.- i"üzbin ı<ışınin_gozü 
"önünde böyle _bir şey_e nasıl

""r"rJt- "iti 
anlayamadım. Tim oyuıun yarısında. taraf değiş_

İırıi"raı_-iieriye"aog"u koşacağılh tiraen geri döndü ve aksi
İrtiı."-"tt" koimağj başlahı. Fak{ on metre ya ilerlemiş ya
İİ"rl"-Lrİİ"mişti ki" oyuıİculard"" bL" _bir_çelme_l*3lql, o""
t"p"i"ı.ı"ı. y"i" ."rai. 9yrr, ortasrnda böyle.taraf değiştirmek

.ol'.r. *, lıiğ? ama ben bunu gözlerimle gördüm,

Siz, bana : <.Sen kaçıksın yabu.:. O adam sandığın gibi ta-
rat Jeğştirmedi. Daha lyi Ulr y-er b_ulup_o,radan pas vgrmş.J< ı..aın

BerisiJ serive koşuyordu, ama yakaladılar ve tuzağa düşU_re-

;;k--J;"İiiĞr,,, aiyönıirsiniz. Evet, çünkü siz bu oyrrnu ve ka_

idelerini biliyorsu"nuz. Gayesini ve sebeplerini ö_ğrenmişsini,,
ovunun teı<nıpi sizce malıim. İyi ama, ya bunlardan hiçbirini
tıİ".ıv"irr".f si, ae, benim ğbi, tut,6ol kaideteri bambaşka
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olan bir memleketten gelseydiniz, bildiğiniz kaidelere göre va-
racağınız netice benimkine benzemez miyü?

İşte bizler de, komünistlerin oynadıkları oyrınun kaideleri-
ni bilmeden, onların düsturlarırrı, ahlök nazariyelerini, gaye-
lerini ve usullerini tetki]< etmeden, gördüklerimizi kendi din
ve ahl6,k ölçülerimizle kıyasladığımız vakit varacağımız neti-
celer, aynen benim Amerikan futbol maçını izahım gibi gülünç
olacaktır. Arna, onlara ait kararlarımız bundan da tehlikeli
olur. Komünistlerin psikolojisini, ahlök nazariyelerini ve prog-
ramlarını hakikaten kavramak istiyorsak, komünizm düsturla-
rını da incelememiz ve anlamamız şarttır. Bilginin yerini hiç-
bir şe.y alamaz. Cehalet ise fena şeydir ve insanı kötürtim yA-
par.

Komünizmin bugünedek en büyük yardımcısı onun hakiki
içyüzünü bilmememiz olmuştur. Bu cehalete karşı savaş açıl-
ması ise elzemdir!
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Dr
BEYİN YIKAİ}IA

<<Beyin yık)ma,, tebiri, İngilizceye son zalnanlarda gir-
miştir. Bu ameliyeyi tflrif için yeni bir kelimeye duyulan ih-
tiyaç bunun, daha önce bilinmeyen bir tecrübe olmasından
dbğmuştur. Ingilizceye girdikten sonra da bu söz mönasını iyi-
ce kavrayamamış insanlar tarafından gelişigüzel kullanılma-
ğa başlanmıştır. Çok kere bu töbir, yiizlerce senedenberi mev-
cut olan bazı ameliyeleri t6,rif maksadiyle de kullanıldığından,
'.rikiki m6,nasını kaybetmiştir. Halbuki ..beyin yıkama, usulü
yirminci asrrn en korkunç gelişmelerinden biridir. Tam m6na,
siyle başarı kazanmış, tahripkA,r bir ilimür. Bu usul, insan
zihnine karsı doğrudan doğruya açılan bir savaşı temsil eder.
Tarihte işkence yapanların insan vücuduna sakatladıkları gi-
bi, komünistler de insanların dimağını sakatlamak kudretini
haiz olduklarını isbat etmişlerdir

' 
Amerikalı bir kız, Fullbright talebesi olarak Çin'e gitmişti.

Komünist değildi ama faal bir komünist aleyhtarı olduğu da
s§ılenemezdi. Komünist Çin'de bir sene kadar eğitim gördük-
ten sonra bir gün tevkif edildi ve üzerinde bazı esrdrengiz
tecrübeler yapıldı. Bu tecrübelOrden sonra, Çin'e emperyalist-
lerin bir casusu olaiak girmiş olduğunıJ ve bu ihinetinden do-
layı büyük bir nedambt hissi duyduğunu i.tiraf eüverdi. Son-
radan da serbest bırakıld1

Bu kız Hong Kong'a geldiği zamar\ gazeteciler tarafından
karşılandığında hayret verici bir hikiye anlattı. Amerikalılar
hesabına çalışan bir casus olduğunu söyledi. Onda bir suç
komnleksi icinde kıvranan ve kendi kendinden nefret eden bir
insan hali vardı. Üstelik kendi meınleketine karşı nefret, ko-
münistlere karşı ise sonsuz bir sevgi beslediği belli idi. Kenü-
sini esir edenlere karşı minnet ve sadakatını ifade edecek söz
bulamıyordu. Onların fevkalfi,de insanlar olduğunu anlata an-
lata bitiremiyor, ölümü hakkettiğini fakat komünistlerin ha-
yatını bağı.slamış olduklarını söylüyordu. Onlar söyesinde san-
ki tekrar dünyaya gelmiş gibi idi. Şimdiki hayatı için onlara
karşı borcu sonsuzdu.

Gazeteciler, hapishanede kendisine nasil muamele edildi-
ğini sordular. Ayakları zincire vurulmuş muydu? Evet, ayak-
lannı zincire vurmuşlardr ama komünistler o kadar müşfik

,
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ve sevimli insanlar idi ki... Ellerinize arkadan kelepçe vurdu-
l_ar mı, siye soran gazetecilere, evqt vurdular, diyor fİkat gene
de tam bir sevgi ve şefkatle muamele gördüğünü tekrarlıyordu.

_Bu kıza, yaprnadığı şeyleri yaptığına inandrran, suç işle-
mediği halde kendini suçlu görmeğe sevkeden, ona işkence
edeıılere karşı böyle derin bir sevgi beslemesini sağlayan ne
olabilirdi? Bu hayret verici durumu yaratan neydi acİbal Bu
soruların cevabınr <.beyin yıkama, denen korkunç tecrübenin
başarılı neticesinde aramak icabeder. Bu genç kadın o tecrü-
benin bir kurbanı idi.

Genç bir Amerikalı, memleketinin silAhlı kuwetlerine gır-
miş ve Kore'dekr savaşh katılmak için denizaşırı bir yere gön-
derilrnişti. Kore harbinin ilk günlerinde komünistlere esir
düştü.iBir müddet sonra, mikrop harbini tatbik etmek için
rnemleketi tarafından memur edildiğini itiraf etti. Henüz ko-
münistlerin elinde iken hastalandı ve hasta harb esirlerinin
mübadelesini sağlayan bir anlaşma gereğince Amerika'ya dön-
dü. Memleketine vardığında, bir akıl hastahanesine yatırılma-
sı icabetti. Bütün gün hücresinde, bağdaş kurar, o vaziyette
oturur bek]erdi. Kendini derin bir melonkoliye kaptırmış, in-
tihar etmek için fırsat kollayan, zavallı bir mahlük olmuştu.

İşte bu genç asker de .öeyin yrkama, ameliyesi kurban-
larından biri idi. Bu tAbir bazen Çin komünistlerinin eline dü-
şen Amerikalı esirlerin tlbi tutulduğu işkenceler için de kul-
lanılmaktadır. Amerika, birçok savaşa girmiş ve neticede esir
vermiştir. Bu esirler, her zaman düşmanlarının başına dert ol-
muşlardır. Onları zabturabt altında tutmak guçtü. Cessurdu-
lar. Ancak hapishanedeki kendi subaylarının emirlerine itaat
eder]erdi. Esir arkadaşlarına karşı derin bağlılık beslerler ve
kaçma_k için fırsat kollarlardı. Halbuki Amerikalılar Çin ko-
münist]erine esir düşünce, hnleti ruhiyeleri değişiveriyordu.
Bencil, birbirleriyle ilgisi olmayan, disiplin tanımayan ve bir-
lik hissi nedir bilmeyen bir güruh haline geliyorlardı. Birbir-
lerini gammazlamak günlük hidiselerdendi. Bir avuç Çinli,
dayak atmak lüzumunu duymadan, bulundukları kampı diken-
li tellerle çevirmeden, hiçbir zorlukla karşılaşmadan, Amerika-
lı eslrlerden müteşekkil büyük grupları kolaylıkla idare ede-
biliyorlardı. Bin]erce esirden bir tanesi bile, esaretinin devamı
müddetince, bir defa olsun kaçrnağa teşebbüs etmedi. Bun-
]ardan ancak pek ufak bir kısmı komünistlerin kendilerine
aşılamak istedikleri komünizmıilkelerine karşı mukavemet
gösterebildi. Bir kısmı da açıkça komülıist taraftarı oldu. Geri
kalanların ise möneviyatları sıfıra inü. Yüzde kırkı da orada
öldü. Türk esirlerine gelince, bunlar fevkalide bir metanet
gösterdiler. Generalinden erine kadar hiçbiri disiplini bozma-
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dı. Bir tek fiirk esiri esarette ölmedi ve hiçbirinin komiinist-
lerle işbirliği yaptığı görümgdi.

Bu durum karşısında, endişeye düşen Amerikan makam-
ları, esirlerinin davranışlarında husule gelen bu mühim deği-
şikliğin sebeplerini araştırmağa koyuldular. Tecrübeli doktor-
lardan kurulu heyetler bu esirleri muayene etti. Kendilerine
yapılanları sordu, izahat, aldı ve bu beklenmedik ruh çö'lnintü-
sünün neden ileriye geldiğini anlayabilmek için tetkiklere
başladılar. Elde ettikleri ve Eugene Kinkead tarafindan kaleme
alınan ..In Every War But One,, (Bir Tanesi Hariç Bütün Sa-
vaşlarda) adlı kitapta neşredilen sonuçlar cidden endişe ve-
rici mflhivette idi. ileride vukuu muhtemel aynı möhiyetteki
olayları önlemek gayesiyle Ordu, bundan böyle komünist eli-
ne düşmek talihsizliğine uğrayacak her Amerikalı askerin ne
şekilde davranması gerektiğini tesbit eden düsturlar hazırla-
dı. Komünistlerin insan dimağına karşı giriştikleri bu taar-
ruz tarihte görülmemiş bir şeydi. Elde eülen neticeler ise
pek korkunçtu.

Bu taarruzun sebeplerini kavrayabilmemiz için komünist-
]erin insan dimağına dair telökkilerini anlamamız gerekir.
Komünistler tamamen maddecidirler. Onlar, hareket hölindeki
ınaddenin her şeyi temsil ettiğine ve köinatta hareket hilindeki
maddeden başka birşey bulunmadığına inanırlar. Onlara göre
insan, maddeden ileriye gitmeyen bir makinadır. Bu makina-
nın içinde bir mide vardır ve salgı ifraz eder. Bir de karaciğer
vardır, bu da safra ifraz eder. Bu makinanın ayrıca bir de beyni
bulunur. Vazifesi his ve düşünce neşçetmektir.

Maddeci bir ilim adamı,makinalı bir köpek yapmıştı. Bunu
evindeki bir odada muhafaza ederdi. Odanın kapısını açıp içe-
riye girince, kapıdan süzülen ışık köpeğin gözüne vurur, köpek
ileriye doğru atılıp hırlardı. Kapıyı kapatınca, tekrar eski yeri-
ne gidip otururdu. Adam köpeğin sırtrru okşayınca, kuyruğunu
sallar; karnını gıdıkladı mı yere yatardı. Bu ilim adamı dedi ki:
Koşup zıplayan ve gezmeğe çıktığımda peşimden gelen canlı
köpeğimle bu makinalı köpek arasındaki tek fark, bir derece
farkıdır, aralarında nitelik farkı yoktur.>>

Komünistler ise daha da ileri giderek makinalı köpek, can-
lı köpek ve insanlar arasındaki farkın bir derece farkından iba-
ret olduğunu söylerler. Bunlar arasrnda bir nitelik farkı ola-
bileceğini asla kabul etmezler. Onlara göre insan vücudu ,mad-
deleşmiş bir makinadır ve bir ptomobi} gihi otomatiktir. Komü-

' nistlerin kanaatince insanlar alışkanlığa dayanan davranışların
bileşimidir. Bu makine çok karışı'ktır ve bilhassa beyin o dere
ce çapraşıktır ki hürriyet, tercih ve irade gibi mefhumları ayırd
edebildiği intibaıpı verir. Halbuki düşünme, beyin içerisindeki
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bazı elektronik tepkilerin belirtisiür. Bunun içindir ki komü-
nistler, insan beyninin yapıhşrnı ve çalışma tarşını öğrenince, in-
sanlarda düşüncenin nasıl doğduğunu anlayacaklarını ve böy-
lelikle insanların istedikleri şekilde düşünmelerini sağlayarak,
onları diledikleri yola yöneltebileceklerine inanırlar.

Beyinin çalışmasını sağlayan mekanizma, şartlı reflekstir-
Komünistler ,bu reflekslerin nasıl teşekkül ettiğini; nasıl idare
ve yok edilebiieceğini incelemiş bulunuyorlar- Refleks tabii ve-
ya şartlanmamış blr uyartma karşı bir tepkiden ibarettir. _Yeni
hoğbn bir çocuk bile daha ilk günden bazı hareketlerde buluna-
uiıır. MeselA. ağlar. Ağlama birtakım kasıl tepkilerin,birlikte
çalışmasından meydana gelen mekanik bir harekettir. Yeni do-

ğan-bebek emmesini de bilir. Bu çeşit kasıl maharetler doğuş-
fan beyinde yerleşmiş bulunan davranış örneklerinin_teznhürü-
dür. Buniar 

-alışkİnlığa 
dayanmayan refleks hareketlerdir.

Gelişme ve öğrenme doğuşta başlar. Ögr_enim beyinde bi-
riken davranış örneklerinin bir araya gelerek y|rattığı_ 

. 
daha

muğlak fakat 
-sistemli bir kasıl düzene yol açar. P"Pçl, bjr be-

şiğe" yatırılır üzerinden küçük, renkli bir top sarkıtılır.. küçü_

"ri öıı". topa vurur. İık onceıeri hareketler intizamlı olmayıp,
belirli bir ıitikamete yönelmiş değildir. Fakat zamanla meleke
sahibi o]mağa başlayan çocuğun küçılk eli istediği _anda _ 

topa
vur-aga başıar. Qotuguiı ka}andığr bu hüner, ]<asların_ koor_
aı"rsyŞrr" ,r"tı""ri mtı]mı<tin olmuğtur. Fakat bu hareketleri
idare"eden mekanizma, beyin içerilinde husule gel_en alışJ<an_

iŞt,.. iitu n" ırti"er alişkanlığa hayanan yani şartlı bir refleks_
tir,

Görgü arttıkça, çocuk oturmasrnr, yürümesini, konuşmasr-
fl|, yaz. yazmaslnı, bisiklete binmesini, piy11.9..çalmasını, yazı
*lıiı""ri"e otomo'biı kullanmasinı öğrenir. Bütün bunlar şartlı
."ii"]iJ".air. Gorgiı birtakım girift kasıl hareketlerde kendini

;ö;Ğil; f;kat alışkanlıkların aiıl örneği beyin içinde yerleşir.

Komünistler insan dimağının alışkanlığa dayanan birtakım
.etıuı..ieri" bir bileşimi olduğunu, ve bu şartlı reflekslerin na-

;ii;;ra;, geldigini ve nasiı_ yok edileceğini öğrenince, insan
dimağİna hAkim olacaklarına inanırlar,

Büyük Rus bilgini Pavlov, şartlı refleksleri çok.iyi ve sis-
te_atiıi bir şekild? incelemiştir. pavlov, deneylerine Çarlık
au".i"a" başlİmıştı. Lenin, bu deneylerin önemini ve bunların
n". rrrll.r",, atlş-tlrr"" tarzını değişİirmek_ gayesini güden ko-
münist programı İçi" 1" E?dg. Javdalı olİcağını.. anlamakta
gi"iı.-.iaı. brrrrr-'ıçirdir ki pavlov, komünist rejimi tarafın_
dan büyük itibar görmüştür.

Pavlov, deney hayvanı olarak köpeklerden faydalanmıştır,
İ"."ifiği-ü*i;."iı""ı.., salya refleksi olmuştur. Aç bir köpe_
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ğe bir et parçası gösterildiği zaman salyası akar. Eti görmesi,
veya kokusunu duyması köpeğin ağzından salya akmasına ömil -

olıİr. Yapacağı deneye hazırlfu olİrak köpeklere bir amel§at
yapan Pavlov, salya miktarını ölçebilmek için, salyanın barsak-
lara inmesini önlemiş, tükürük yoluna yerleştirdiği bir löstik
boru vasıtasiyle borunun ucundaki şişeye akmasını temin etmiş-
ti_ Ha-yvanlar acıkınca, Aavlov onlara bir et parçası gösteriyor ve
salya akıvordu. İkinci adım olarak, eti gösterip salyanın ak-
masını sağladığı anda bir zil çalıyordu. Zi|i, önce köpeklere eti
gösterdiği anda, sonra da eti göstermeden birkaç dakika ewel
çalıyordu. Bu suretle, zil sesi ile hayvanların dimağındaki nor-
mal uyarım o şekilde kaynaşmıştı ki, artık yalnız zilin çalması
bile köpeklerin ağzından salya gelmesini sağlayabiliyordu. Git-
gide, zil sesleri arasındaki fasıla uzatıldı ve nihayet köpek-
lerde öyle bir alışkanlık husule geldi ki zil çalınca, et olsun ol-
rnasın. salyaları akmağa başlıyordu. Bu'deneyde salyanın ak-
ması, *sartlanmış bir ref]ekstir. Çalınan zil ise, o refleksi yaratan
sun'i bir uyarrm oluyordu.

Pavlov, hayvanlarda refleks hareketlerini uyandırabilmek
için çeşitli uyarım yollaiına başvurdu. Havada daireler ve
elipsler çizen renkli ışıklarla yaptığı deneylerle köpek-
ieri tam minasiyle terbiye edip, alıştırarak, onlarda, gösterdi-
ği her cins lömbaya karşı ayrı refleksler uyandırmayı başardı.
Köpekleri birbirine zıd uyarımlara möruz bırakarak, hangi ref-
leksin diğerinden daha kuwetli olduğunu inceledi. Pavlov'un
bir sürü köpeği vardı ki, bunların her biri belli biİ uyarlm
karşısında belli bir tepki gösteriyordu.

1924 senesinde Leninglad'da büyük bir su feliketi vukı]
buldu. Bu arada Pavlov'un köpekleri de bir yerde günlerce ka-
palı ve insan vardımından mahrum kaldı. Hayvanlar nihayet _kurtulduklart zaman, su seviyesi o kadar yükselmişti ki, suyun --
üzerinde ancak burunları görülüyordu. Günlerce üşümüş, kork-
muş. aç kalmış ve bitkin bir höle düşmüşlerü. Köpekler kur-
tulduktan sonra, heşeyi dikkatle incelemesini bilen Pavlor,,,
hayret verici bir o]ava şahit oldu. Köpeklerden bir kısmı, ga-
rip bir ruhi çöki.intü geçirmişti. Yemek yemek istemiyor, hav-
lamıyor, koşuşmuyor]ardı. Çok az ve yavaş hareket ediyorlar-
dı. Sanki onlar için artık hayatın tadı kalmamıştı. Fakat en
dikkate değer nokta, bu köpeklerin ewelce alıştırılmış olduk-
ları reflekslerden artık hiçbirini göstermemeleri idi. Denıy-
leri sayesinde Pavlov, köpeklerin bu sefer tffnamiyle deği-
şik bir refleks göstermeğe alıştırabileceğini anldHı.

Bir tesadüf eseri olarak elde ettiği bu bilgiyi tatbik eden
Pavlov, şartlı refleksleri yok etme denemelerine l<oyulau. Üt
önce yine köpekler üzerinde çalıştı ise de, hayatınrn son on
senesi içindeki denemelerde kullandığı kobaylar bizatihi, in-

,
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san otdıl.._Öyle _usuJler geliştirdi ki bunlar sayesinde bir insa-nın kimlik ve benliğini teşliJ eden alışkanlıİ<]arın hepsi yok
edilebiliyor _ve geri kalan döküntülerden de komünisİler,- is-
tenj]en. şekilde tam_amen yeni bir hdiızaya, muhakemeye ve
hislere sahip bir şahsiyet yaratabiliyorlaİdr.

Bu işte ilk şart, köpeklerdg görülen ruhi çöküntü hölini
insan_larda yaratmaktı. Pav]ov buna ..yüksek beyin işlevlerinin
kortik inhibisyon yolu iie durdurulmasır, divoİdu. Bu, eski"
deırberi insanlarda tabii şekilde görülen ve ..zihni çöküııtü,adı veri]en bir haldir. Pavlov, sun'i bir zihin çöküntüsü ya-
ratmak içln yeni usuller geliştirdi. Bu durumu doğurmak için
gerekli dört şart, köpekleri çöküntüye sürükleyen şartlaİın
avnı idi. Yani: Yorgunluk, şaşkınlık, devam]ı acı ve hissi ge-
rilim, veya korku.

YOR,GUNLUI( İ

Tolstoy'un bir sözünü biraz değiştirerek, buna ..Komünist-
ler, beyinlerini yikayacakları kimseleri eı,ve]ö yorarla»ı... di-
yebiliriz. Demek ki, yapılacak ilk iş, insanı yormaktır. Bunun
için, uzun devreler zarfında uykusuna mnni o]unur. Dinlen-
mesini önlemek için olmadık usuller bulunur. Meselö, yüzüne
tutulan parlak bir ışık a]tında uyuması icabedebilir. Yüzünü
öbür tarafa çevirecek olursa, gardivan yanlna yaklaşarak eski
vazi5zetinde yatınasını emreder. uyku için müsaade edilen za-
man azdır ve aradaki fası]alar muntazam değildir. Uzun bir
süre uyanık kalınasını sağlamak için başvurulan usuller, de-
vam]r ve hoş bir hevecandan, acı çektirmeye kadar gider. Baş-
lıca gaye, insanin uvku ihtiyacını tatmin etmesine imkön ver-
memek ve bu suretle onda devamlı bir bitkinlik yaratmaktır.

ŞAŞKINLIK:
Bu bitkinliğin yanısıra, kurbanda şaşkınlık da yaratılır.

Bu biivük yorgunluğun tesiriyle zihin faaliyetlerinin zayıfladı-
ğı ve çözüldüğü bir sırada, zavalli ferd, saatlerce süren bir
sual vağmuruna tutulur. soru]arı soran adam, tam karşısına
oturur. Yüzüne, göz kamaştırıcı bir ışık çevrilir. Soru]ar sür'-
atle birbirini takip eder. Yanında bir müdafaa avukatı yoktur
ki onu hile]i sorulara karşı ikaz etsin. Kendi kendini mah-
küm edebileceği ihtima]ine binaen soru]ara cevap vermemek
oibi bir imtivaz tanınmamaktadır. Her sorunun cevabını ver-
ıİrek şarttır. <.Önce]eri, kolay sorular sorulur: Mesel6, sosyal
durumunu, çocukluğunu ve ailesini ilgilendiren şeyler. Soru-
ları soran adam da, anlayışlı bir tavır takınır. Fakat sorular
gitgiCe insanın dimağının derin]iklerine inmeye başlar. Soru-
lar o şekilde düzenlenir ki, en basit bir cevapta bile tehlikeii
bir itiİaf gizli olabilir. Yavaş yavaş, sorguya, hayali birtakım
cürümlerle ilgili bazı sorular sokuşturulmaya başlanır.
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cin'de bulunan misyonerlerden çofuna kaşı yapılan bir

;*ğı'*m*ıİ:t;ffit,*1,üuü::ı?,i,T*i*,tİ,şilkJ;
shek'e veya Ame,il"C"""İ,şİo1,1,1İ" sekllnde idi, Soru]arı

Soran adam, ura".rnirtl;;i, : ..Bu ,"dro vericileri ile bu

haberleri onlara il"İt,ei"'lç*-pişmanlık dÜyuyor, musun?" gi-

bi bir soru sorar ğ"İs-y,= çİ,iİ"", sadece-"Eveb, veya "Ha-
vın, Eibi bir cevap ,"7İİ,", 

-b", o"", bir radyo <,vericisi" ile

İlgirl;i tesbit etmiş olur,

İnsan tetikte olursa, bu hile_nin farkına vararak, tuzağa

düsmemek -tl*l.İ"J,İ,. İ'al,at !glq" için soru soranın l1fı

.ruiuv" getireceğini;;j;*;k;-r" iıı.i.ı".ini ivı ifade edebilmek

il;,;d;,İ"ş"-;;;]rı. r.tt,ı.ç", insan zihninin bütün_ müdafaa

refleksleri sarsıüır.--Hileli Üir soru sorulur, basit bir" cevap

verilir, bir de uaı.r.s*ri-cevabı veren tuzağa düşmüştür, Bir_

]çac soru arr,u .or"İj"l,İ", "o",, 
daha evvel vermiş olduğu o

tiİn"""**i" *ıiıi,n"ı;;.le""l iddia ettikleri itiraf yüzüne

vurulur. Sanık n""ırii-i"ı.a? "a"r. 
Verdiği cevabr kendisine

gösterirler ," *r".'fJyl" Jemeain mi?" diye sorarlar", Cevap

..evet» olur.

..Peki, ama, d,erler, ,öu_ sözlerle şunu, şunu, kabul etmiş

ol*rvJ.^ İ""r""Z--Sl"İl, Oyle olduğunu itiraf eder,

Merhametsizce, sorular devam eder: "İlk önce bunu kabul

etmiştin; şimdi ir;'i"ka;;{v"!,"1 Ne zaman yalan söyleün,

demin mi, şimdi -lİ".-S,"*, şimdi doğruyu söylediğinde israr

eder.
Bu sefer de : "Peki, d-emin ya]an söyledinse, şimdi sana

nasıl inqnalım?,,, ;;;,fİq;-, Linni o kadar kaıışmıştır ki
hakikat ile valan lrasındaki sınırı artık farkedemez olur,

Haval ve hakikat'".,,İ"J"l,i irtibat_ tamamen kaybolur;, sanık

İi-If ',,ir,",h;kik";: ;;yi" y"ı a" ol duğunu anl ayamaz. hile ge_

lir. Artık. ". 
k";fii;; 

^n"vı" 
*ı.rma- üstadlarinın elinde bir

oyurcakta., başka bir şev değildir,

DEVAMLI ACI:

Beyin yıkama ameliyesine töbi tutulacak olan bu insana,

yorgunluk' "" şrİl.İ"lll.-'r""_İ+r.bu usuller tatbik edi]dikten

tıaska. bir de d";;;i;';J,*i"ı.tiriıı.. Bunun tatbikinde büy_ük

iliiil#'*;;*,iff.'Emı.ti-t"J"fıeri her zama.. aynı şeydir.
Gaveleri, karşılarİnd"ti," doğru_ olmadığını .Pildjği, bir şeyi
İ#li' "Tiı."*i,l;j;];k;""" "ti.,"ı. 

değiıdir. BiıAkis, bu insanr

övle bir halc sokİnaI,lJkİhakikat olİ,"y" bir şeyin_tıakikat
;ij;ffifi;;;;;;i^E;ır için önce bir 

-zıtni 
çOı<tıntü yarat_

-rdİn, bedeni bir çöküntü olsun istemezler Bedene verilen

zararlar gözle görtinür olmamalı ve yara, bere bırakmamalı-
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dır. Bunun için de, çekilen acı şiddetJi bir_ işkenc_enin neticesi
J"eif .ua""u'devamİı bir acı ofmalıdır. Meselö, hava _ soğy_k

;r"] lİ"rnr", kendini ısıtabilece\ _kada_r örtü__vg giyecek veril-
mez ve bundan dolayı el ve ayakları donar. yahut aç ve susuz
bırakılır. Vücudundİ, uzun İaman işleyecek yaralar açılır,
Ö"".- ç"l. ra.hatsız biİ vaziyette, 5n9s.ç]ö aylğa_ kalkamaz, otu-
ramaz-ve yİta^^, bir halde bırakabi]irler, Kelepçe veya.. zin-
;i;iil" uJgi"yr.rk, hareket etmesine engel olur:]ar. Neticede
bu şahls,,hı-ç 

jonu ğelmez görünen acıların bir an ewel bitmesi
için, allİtıııİa sıgınır ve yalvarmaya başlar,

KORI(U:

Ycrgunluk, şaşkınlık ve devamlı acı çektirmeye ilAveten
nir de-rıissi geiııim veya korku doğuracak dmillere başvu_rulur.

oer"_ı, acl"ve hissi gerilimden, ilmi esaslara dayanarak isti_

İaae eallaigi zaman, k-omünistlerin._arzulad,ğı ilk ledefe varıl-
;;"ı;;, ffisanda ylratılan bitkinlik son haddini bulur ve di_

ii,Je çortiıtııı va"ıj ir"ıo","" töbiri ile ..yüksek_beyin işlevleri
ı.ioTiıi inhibisyon yo1, ı",> durdurulmuş oıur. Zihnin bu şekilde
çözülümü, aşagrdakl vasıflarr arzeder :

1. Beden hareketlerinde yavaşlama: Hasta uzun müddet
ve avnt verde durur, tıiç kımıldaİnaz, kımıldadığl zaman da

h;r;i;tı#-i"ı.Ei.d,r, ğevk ve gayretten, hayatiyetten mah_

rumdur.
2. lHdlnzanın dağılrşı : Hötıralar, tefsir ve muhakeme ka-

UliveUerl"İ a" içi.Ğ aİan, eski tecrübelere dayanan alışkan-
,,i;ii;'tu_r_", .i"e,ı; Erkiden olmuş tazı_ olayları, bu]anık
ili.l"tiıa" hatırlan-ması mümkün olrnakla beraber bunların,
,rırırij",ı.i ai ğ;;;rt*ri arl a i rtib atı kesitmi ştir.,, ol ayların han_

gi sırayla "ur"yr.r-"ffi 
unı:ı_tulrnuştur, Havalle hakikat, h6,-

tıra ve rüyA, arası";;f srnırlar, karanlık ve bulanık bir höl

almıştır.
3. Melankoli : Çoğu kere görülen, d_erin bir mellnkolidir,

Z|hin, bilinıneven Uİ.?",ai" pElçesinde kıvranrr, Derin ve de-

vamlı bir depresv"" gO,tlltlİ, Ç_Öl,ilaigi sanılan acı dayanıla_

,"rvr"rl. Uir'hale !"l§i mi,_intİhar.,temayülü artar ve hasta,

i_üa"-n"ı"cak o.uisa, ken& isteği ile hayatına kıyar.

4. Tesir altında kalma kaabiliyetinin artmasr : Zihnin
nurairri -tiort* mareti artık tamamen yok olmuştur, _Hötıra
i;;i; $igJ; ;;;k;-ii; iey değildir.-Mantık sakatlanmış_

i,.. ü"n?tEme etmJı. imkönsizlaşmıştır. Sıhhatli bir dimağın
;;;;;kl;;i ".tra""-ir]ı._iş "ıa"gu 

içın, telkinin tesir kud_

reti artar.

Kornünistler insanrn bu zayıf ve müdafaasiz hölinden is-
titaa]-e-aeret, t"ıii" voıuyıa, ıiafızayı yeni bir kalıba sokar_
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lar. İnanılmasını istedikleri yeni fikirleri telkin yoluyla kur-
banın yorgun dimağına yerleştirirler. Onun esasen hissetmek-
te olduğu suç kompleksini de, bu fikirlerle birlikte kuwet-
lendirirler. Bundan sonra da, artık lüzum kalmayan his geri-
limini hastanın zihninden tamamen silerken oraya ken«iileri-
nin, onu rahatsız eden o müzmin istırabı yok eÇen kimseler
olduğuna dair bir fikir aşılarlar. Fakat bunu, hastanın kurun-
tularını zedelemeden yapmağa dikkat ederler, ve böylece,
amaçları olan insanı yaratmış olurlar: yapmadığı şeyleri yap-
mış gibi hatırlayan; işlememiş olduğu cürümlerin ıstırabını
çeken; kendisine eziyet eden ve işkence yapanlara karşı sonsuz
bir sevgi besleyen insan!

Telkin, normal şartlar aitında bile çok müessir bir kuv-
vettir. Rekl5mcılar bunun farkına vararak bu vasıtadan geniş
ölçüde istifade etmişlerdir. Ben kendim de birçok defalar bu tel-
kin konusunda ilgi çekici bir deney yapmışımdır. Gezginci ha-
yatımda beni en çok rahatsız eden şeylerden biri, mişafirper-
ver Amerikalıların, şu kahve denilen siyah, zararlı ve acl ma-
yii ille de bana içirmek istemeleridir. Bunu bazen kabul eder
içerim, bazen de dostlarıma derim ki: <.Ben de bir zamanlar
bunu içerdim ama sonra bazı araştırmalar yaparak kahvenin
hakikatte ne olduğunu öğrendim. Kahvenin, aslında, ne oldu-
ğunu biliyor musunuz? Hintyağı tohurrıunu alıp bir müddet
bir gomalak solüsyonu içerisinde bırakıyorlar. Sonra da geniş
bir reklim kampanyasiyle, bu kahvenin Brezilya'dan qeldiği-
ni ilin ediyorlaı ki, üç misline satabilsinler. Bir de güzel ka-
vılrup çekiyoriar; hintyağı güzel bir tad veriyor; gomalak renk
veriyor ve enayiler de bunu alıyor, pişirip içiyorla»r....

Bu sözlerimi dinleyen kaç kişinin gözleri faltaşı gibi açıl-
mış ve bana ..Sahi mi söylüyorsun?,, demişlerdir. Söyleükle-
riniz ne kadar mantıksız olursa olsun, siz bunları samimi ve
iıiandırıcı bir eda ile söylerseniz, size birçoklarının inandığını
görürsüntiz.

İnsanlar bir kere belirli bir kelimeyi, tiksinti veyahut
hiddet his]erine bağladılar mı,, kelime, artık her ku]lanılı-
şında, adetö bir <.tetik,, vazifesi görerek o hisleri boşaltır. Bu-
rada sebep veya mantık aramağa lüzum yoktur. Ke]imenin
kullanılmasiyle tetik çekilmiş olur ve hisler ayaklanır. Böyle
bir hAdiseye bir keresinde ben de şahid olmuştum. Bir akşam,
bir kilisede verdiğim konferansta, beyin yıkama ameliye-
sinden bahsediyordum. Bazı kimselerin telkine ne kadar mü-
sait olduklarrnr anlatabilmek için, kahve.hik0yemi söyledim.
Hiköyenin tam can damarına gelmiştim: hintyağı töd verir,
gomalak renk verir, enayiler de içer, dedim ve bir de bak-
tım ki dinleyicilerin hepsi beni bir alkış tufanına tuttular.
Çok şaşırdım. .Bense komik bir hiköye anlatıyorum sanrnış-
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fum. Birden, işin iç yiizünü anladım. Dinleyicilerim, kahve
aleyhtarı bir grup idi. Onlara göre kahve içmekle ğünah işle-
mek_ arasında pek fark yoktu. Tetiğin çekilmesi ıizİrine, t6zi-
mi durup incelemeden harekete gelmişİerdi. ..I(ahve,, kelime-
si, onlarda, belli bir refleks doğuran bir uyarma haline get_
!"şti. İnsanlar bir kere böyle alıştırıldılar hı artık manİık,
dı şünce veya hakikate hiç lüzum kalmaz. ..Tetilo> vazifesi gören
kelimeyi söylediniz mi, bağlı olduğu hisler dışarı firlar. -

Komünistler <.kapitalizİt»r, .<Amerikan emperyalistlerb>,
ve, hattf,, .öarış, kelimelerini alarak bunlardan birer «tetilış,
kelime yapmışlar ve bunları propaganda maksadiyle kullan-
maya koyulmuşlardır. ..Kapitalizm, kelimesi insanın aklına der-
hal açıkgözlülük ve istismarcılığı getirdiği için, bu kelime hor
görme ve öfke hisleri doğuruyor. Amerikalılarin en fedakörca-
sına başvurduğu her hareket, <<Amerikan emperyalizmil> sözle-
riyle törif eüldi mi, çirkin ve utanılacak bir şeynniş glbi oluyor.
Komiinistlerin hainliği, hunharlığı ve zulmü bile, .ö'arış keti-
rnesine bağlaTdığı için, komünizmi bir ümit ve güzellik havası-
na bürüyor. Işte, dünyanın her tarafında, gençlerin, Üu tetik
kelimelere gerekli hisleri bağlamaları için çalışılmaktadır.

Komünistlerin bu sahadaki gayretleri o derece başarılı o1-
muştur ki kapitalizm'in en koyu taraftarları bile bu kelimeyi
kullanmaktan çekinerek, 5rerine daha hoş karşılanacak bir ke-
lime ararlar. Halbuki kapitalizm başka hiç bir sistemde gö-
rülınemiş bir iktisadl refah yaratırken, kişi hürriyetini de en
yükseli seviyeve çıkarmıştır. Bunu herkese.anlatmalıyız. Ka-
pitalizm, değişen şartlala kendisini uydurabilen, dinamik bir
sistemdir ve her halde adı ister kornünizm ister başka bir şey
olsun, kendi kendilerini iktidar mevkiine yükselten bir zümre-
nin kurduğu diktatörlük ve esaret rejimine her zaman tercih
edilecek bir idare şeklidir.

Fakat gelin biz, beyni yıkanmakta olan o zavallıya döne-
lim. O. şimdi, zihnin ve hi.fizanın çözülmesiyle, zihni çöküntü
noktasına ulaşmıştrr. Telkin yoluyle, komünistler, kurbanla-
rının dimağının bölük pörçük parçalarrnı birbirine bağlarlar.
Bazı hatıraları olduğu gibi bırakır, diğerlerini kasten bulandı-
rarak zihinden atarlar.

Komünistler Çin'i ele geçirdikleri zaman, Çin Dahili Mis-
yonunda çalrşan bir misyoneri, beyin yıkama ameliyesine töbi
tutmuşlardır. Bu adamın sonradan anlattığına göre, komünist-
ler kendisini, inşa ettiği her kilisenin altına bir de bodrum
yaptırdığına ve buralara, Chiang Kai-shek'in askerleri için cep-
hane sakladığına inandırmışlar. Ewelce bulunmuş gıbi bütün
kiliselerin altında bir oda yaptırtmış olduğu doğru idi. Ama
bunlar, suya girerek vaftiz olmak isteyenler için yapılmış bi-
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rer vaftiz odasından başka bir şey değilü, Komünistler bıı adamı

tam mff.nasivl" vo,"İ]İ"İl"" İ," tl,gti" bir höle soktuktan son-

ra bu odalara sllan 
'aÖldurmuş, misyoneri ,de oral,a__91İ::p]

;;r;İİİ;.. ear*İ" silih ve öephaneve dokunmasına musaa-

de etmişler, ve ou"İ"İ,İkİ; nyl,İ"t izİerini almışlar, Ondan

sonra da kendisinu ÜL,l", gösterere_k, onun bu odaları inşa

etti rmiş ol du ğuna """Ü""1u","ğl,i"" 
e-r,i-Shek o rdul ari için te-

ınin ettiği silA,hları depo ettiğin€ orııa inandırmışlar, Misyoner,

odaları inşa ettirdieİ.J ", ,İl?t,lara _$ el sürdüğünü hatırlıyor

Xr.j, iit" l k;j;;. f;ıb"i.i, ıii"rii t"lkinler sövesinde, komünist_

1er, adamın rir,r,i"j3',İtu k;İ;; b; hitıralari_yeniden birleştir-

mek suretiyle l.enjĞi"l, İtt",l,rının,doğru olduğuna inandıra-

bilivor]ar. Buna, ;il;-;Ç;kç, (!) haĞketinden dolayı duy_

aİİİ'" İ,İd lr*.İ"i'ila"u eOln, ta61o tamamlanacaktır,

Bu beyin yıkama ameliyesinden sonTa, kurban, çok §id-

detli bir depr"syor,li"ri.i"d"air. Bu denresvonun fazla gelen

yönleri, sivri uçlan öiliÜ;üı;rar" oit'uarıi kaldırııır. iıı< on_

ce, yar4larrn g"ç", ,,-,İ,-" tl"fından_tedavi edilmesi için biraz

beklerler. Sr rr"ou ;İ;İ,t,ll,İu şok tedavisine başvuruyor .olma-
i; ;' ;;k 

^ 

"r;iit".""ıtı". § 
"ı._ 

i"a-""ısinin di ğer usu] le r den üstün_

lüğü sudur 1.1 bu,,u,İJ deplgsygı., bunu"tevlid eden fikirlere

zarar verm"a"" vol,-- "ailuÖll,, 
Bİr insan meselfl büy_ükanne-

sinden kendisine ü;;;ü;-aoır"_kaldığına ve bunu üvey kız

kardeşinin çaldığıİa i;;;1;;;;, şoktan ö"nce, büyük bir bedbin-

İİt;Ş;"İ k,;küff'İ;İ;e; 

',şa, 
Şok tedavisinden sonra ise

hfllA. büyükannesin?err'-ui" i"ıiyo.r- kaldığını ve bunun kötü

bir üvey ı.,, ıor.jei-ü.rf,rarrr"çalındıöınl zanneder, fakat bu

sefer bunu arı.u'ilv;,ıi-;i;-;;i;kkanTıl ık]a karşılar. 
_ 
Esasen

sok tedavisinden ,""',, Uiİ höfİza boşiuğu T_eydq"? gelir ve

İl,İı.]İ", 
"a:j;h;*4d;r; 

biı" 
';tırıahm_,az. 

Heie tedavi başka

l<imse görmeden y;;;Ü,-İse, kurbanın artık bunu hatırlaması-

ııa imkön yoktur.

Bir müddet sonra, beyni yıEanan adam mahkeme huzu-

runa çıkarılır ve;;;;a, it"irrtü" q,1l.""ur. Gazeteciler onu tet_

kik eder, sorgu .riu]-uJ".ı"r. Kendisinde anormal bir hal veya

bedenİ bir hasar ;;;;;;i;. ve adamın itirafını kabul eder, bü_

tün dünyaya yayarlar.

Topium baskısından doğan_,zihni cöküşler_gibi,_beyin yı-

kanmısındr" aoı"vi-vrrairıan höl de tedavi edilebilir.. Bu te_

a;;i;i;,r;p,lablliiesi, i{ıi._ u"y"i yıkanan insan, kendisinde bu

zihin çökm"ri"lr"y..uİlarğr" *.rİritt", tamamen uzaklaştırıl-
malıdır. KiliseleriıİŞİ;un; cephanelik yaptığı . inanciyle

kendisinde ni, ,"İ-l.p-pl"l,si ya,"t,lan misyoner, Çin'den ser-

best bırakılıp da,]l",İ,İut,"tl"" 
"aO,,atigti zaman, sessiz,ve,karan-

iık bir odaya to""üruı., tJnor konişmriitui"ı" editmiştir, İ_

iı"j"ı.ı 
" 
ğ"igt;lik ?Ğ;hiı.i", ır"irrrr*d"ki hakikatler yalan_
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lardan sıyrılmağa başlamış ve eskiden olduğu_gibi mörren ve
*"aa"t"ri ror-iı birinsan hiline dönmüştür. Tedavi edilenle_

;]; ç"dlylİ"şlİ; t.t"t hepsi.d_eğil..Sonra, ne de olsa, geçirmiş

oldutĞrı Ö sıkıntılı günlerin izleri kalır,

BEr.r.nTil[E:

..Beyin yrkama,, töbiri tatbikatta, y|lnız. Jyk1,]*,1 _,tl*ll-
ğımız ameliye için kullanılmamaktadır, Bu tibir halkın rlglsr-

il "&tipi 
ıcin asıı a.rıa-r.rd"r, başl<a anlamlarda da kullanıldığı

Ö.İil,İ;t,#^M;;Jilil şeyi, miptığ1 müracaat ederek değil

İ". ir""" sık sık t&rarla'maı< suretıyle telkin etmeye, 
_ 
bellet_

;;;;; ;;yi" yıkamao deniliyor.- Komünistler bu işin de

;;a., oimuşıiroır. 
-ö.i"v. 

bir yalan. atarlar. Bunu büyütürler,
;ü; "k 

t"krİr ederleı; Uİ suretle de insanların çoğu onlara ina-

n!L
Şüphesiz, bu prensip, urun_ süre.denberi reklömcılar tara-

fr"d;;T;;;ri ıı" ı.l"ııu",imaktadır. Rilhassa tütün reklxmların_

da burıun çok güzeJ;l;rıı"ri"u rastlanabilir. Bu ilA,nlarda mö_

kııl bir clüşüncenin ıi"nltırtıı_esine _tesebbüs bile edilmez. A_

kılda kalabilecek ui.,i"iı_ ."çıi" ve tunun sık sık tekrar edil_

;;;i;.;;ikı."i eaıii.. Meselö,blr xaç.sene evveldi, boyu. nor_

nraldeıı uzun bir ,;;*y; piyasaya_çİkaran bir fabrika, sigara-

nıır reklimmı şu şj;İJ6 y;Ö,aya U"aşlaaı : "Tahriş edici mad-

deleri süzer, tul.rf ,İe"u'^İ tu"a,", 6o,^a",, Bundan maksat,

sigaranın boyunun Uİİ ,",'l filtre_vazifesini gördüğü hususun-

da halkı ikna etmeİİİ,,-g""a, akta ilk gelmesi gereken soru

Şd,;;-..P;ki, ama,-sigap ı_c3lip de normal bir sigara boyuna

indikten Sonra "",oi"?"ı.l 
Eal,buki, aklıselim sahibi herkesin

sormasl icabeden b;';;;, n;riau,ıric kimsenin aklına gelmi_

yor ki, bu rekllm?;;;[i"k;i;ror. Bu sözler o kadar sık tek_

rarlandı ki, sonunj, p"l, İ"l, Fİrrise, bunun hakikat olduğuna,

hiç sorup soruşturmadan inandı

Bir akşam üzeri araba ile Milwaukee'den Chicago'ya dönü-

,o.j"_. iilov"a" LT""a*" bir Program dinledim. Bir savcıy_

fa mülA,kat v"p,ı,vJrjir. 
"içı.iıi 

ırriae 
"araba kullananlardan bah_

sederken u, ."r"i,""i!i?iilira" "ıanlarr 
mahvetmeye hazır bir

;;il",:içıı-ıç"", #,rr"u, ı."1ır"an herkes birer cini olmağa

namzettin, dedi.'"İçl,İ İçlp de otomobil kullanan ve birisinin

ölümüne sebep "l;;İ,", 
;;-"t f"1,o değil, doğrud,an"doğruya

katildir. İçkili haide;;;;;;",i,ı,"" ği, l,ğ, ö]düren ile

birisini tabanca ii!"oiiir""- r.r.r"a, hiçbir fark yoktur. Ma_

demki herkes .r.rİ, 
j,İİl,",vo,, demek ki kimsenin içki içme-

mesi gerekir. ıçı.iii-ır;a;;;bP kullanan şoförler için tek yer

vardrr: orası da Öi;;;;Jir.-iş", Allah,ın izniyle, ben de on_

lan., rıepslni oraya tıka,cağım!",

Adam henüz sözlerini bitirmişti ki spiker: "Dinleüğiniz
azI
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programı sizlere meşhur falanca marka bira fabrikası takdim-etmiştin, 
dedi. Sonra şöyie devam etti: ..l\ı[adem ki bu bira, bira-

ların şahıdır, gerek kendinizi gerekse ahbaplarınızı düşiinerek
bu akşamevinize giderken yolda durun, bu biradan bir kasa alıp
evinize götürün ve buzdolabına koyun, zira dost ve ahbaplarını.
zın ne zaman uğrayacağını bilemezsiniz. Beklenmeük bir ıinda
gelirler de onlara ikrarh edecek bir içkiniz olmazsa, size misa-
firperver denilebilir mi?>>

- Bu programı finanse edenler, muhakkak'ki işlerini mah-
vetmek niyetinde değildiler. Savcının konuşmasından kendile-
rine pek de zarar gelmiyeceğini şüphesiz onlar da biliyorlardı.
Bir şyi tekrarlamanın reklömcılık bakımından ne kadar fay-
dah olduğunu anlamışlardı. Dinleyiciler filvaki savcınrn söz_
lerini bir kere dinlemiş olacak]ar ve belki de onun fikirlerini
kabul edeceklerdi ama bu vesile ile bira reklA.mını yüz kere
dinlĞmiş olacaklardı. Makül bir söz insanın şuuruna. hitap e-
derse de, tekrarlanan bir şey şuurun altına yerleşir. rnsanlarrn
hareketlerine genel olarak tesir eden de, şuur altı değil miür?

Komünistler biliyoriar ki, bir şeyin sorgusuz sualsiz kabul
eülmesi için, bunu tekrar tekrar söylemeler\ gerekmektedir.
İşte bunun içindir ki gece - gündüz, radyo, televizyon ve her
çeşi! yayın yoluyla, iki basit yalanı tekrarlar dururlar; bunlar-
dan biri: komünistler nerede,iktidara gelirse, ora halkı müref-
feh, sıhhatli, mes'ut ve hürdür; diğeri ise: Amepika köt{idür;
6didir; orası açlık; gıdasızlık; üzüntü; istismarcılık; yokluk ve
korku üvarıdır ve dünya barışı için büyük bir tehlikedir.
Komünistlerin bu prensipine en iyi önıeklerden biri, Avustral-
ya'da bastırdıkları ve ..İşte Amerika,, (This is America) ismini
verdikleri bir kitaptır. Bu kitaptaki her kelime doğrudan doğ.
ruya Amerikan basınının komünist olmayan bölümünden alın-
mıştır. Orada basılan pek çok ya^ ve eserden komünistler, A-
meİikan halkının zulüh alİındİ inleyerek aç ve sefil bir hayat
yaşadığı intibaını verecek cümleleri seçmişlerür. Bu durumun
aksini gösterecek hiç bir ya^ veya beyanatı neşretmemişlerdir.
Işte bahsi edilen kitaptan bazı kısımlar :

- .drTew York'rn Episkopal cemaatınrn piskoposu Charles
K.Gilbert, Meclis Komisyonuna,<<Yüksek fiatlar yüzünden Ame-
rika'da doğmuş ve doğacak olan çocuklardan ügte ıbiir kötü gı-
da almaktadır,,, demiştit. (25 Eylül 1947 tarihli Net York World
Telegram'dan).

- Ekim 1947 tarihli American Magazine'den alrnan ve
Milli Zirai Araştırma Derneğinin Müdürü Fred Bailey tarafın-
dan yazılmış bir yaz|nın başlığı : ..Domuzlarımızı çocuk]arı-
mızdan daha iyi besliyoruz»

- r<Irlew York'ta yaşayanlafin talaiben ikibuçuk milyoİıu,
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fiatların yüksek olıışu dolayısiyle köfi gıda alamamakta ve gt-
da y_etersizliği tehlikesi ile kaİşı karşıya bulunmaktadır. Mec-
lis Müşterek Komisvonu tarafından sÖğllmlş olan doğudaki du-
nımla ilgileııen alt-komisyonun dört ğıınıtıı< incelĞeleri ne-
ticesinde hazırlanan raporda karşımızi çıkan acı hakikat işte
b.ud_u»1 (26 Eylül 1947 tarihli Chİistian Science Monitor derği-
sinden)

_ - ..Pennsvlvania Eyalet Koleji taiafından yapılan araştır-
maların neticesi: Memleketteki çocuklardan dörtİe üçü ğıdayetersizliğinden muztariptir.»(2O Aralık 1950 tarihli Associaled
Press haberinden alınmıştır).

Komünistler istedikleri intibaı yaratabilmek için yalana
başvurmak ihtiyacını hissetmezler. Onlar, mevcut hödiseleri
belirten muhtelif neşriyattan, sadece kendi plönlarına uygtın
gelen kısımları tebarüz ettirebilecek yazılarr seçerler. İngillz
şairi Tennyson'un deüği gibi :

«En lcötü yalan, u&nsı hakikat olandır,
«Çünkü, baştan aşağı yalan olan söze karşı lcoymalc lcol,agdır,

«yarısı hakikat olan yalan ise,başa çıkıtması en güç olanıdır.
Komünistler Amerika'nın hakikatle hiç bir ilgisi olmayan

bir resmini çizmektg ve bu resmi dünya efk6,rının zihnine yer-
leştirmek gayesini gütmekteür]er. <<Hakikat kendini gösterin,
demek iyi, hoştur ama, unutmamalı ki hakikatin sesi pek gür
değildir ve hemen yakında olmayanlar bu sesi duyamaz. Mese-
16,, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki hududu
ele alalım: Burada hiç bir askeri tertibat alınmadığı ve bir ta-
raftan diğerine istenildiği gibi serbestçe gidilip gelinmekte ol-
duğu münakaşa götürmez bir hakikattir. Bununla beraber bu
hakikat, hiçbir zamar1 komünistlerin mütemadiyen tasarla-
makta oldukları ve milyonlarca insan tarafindan duyulmuş o-
Ian ..Amerika kötü empervalizmin bir örneğidir ve bütün dünya
insanlarının huzur ve varlığını tehdit etmektedin> gibi ya-
lanlarla mücadele edememiştir.

Dünya efkörı nazarında insanın yaptıkları değil de, yaptı-
ğı zannedilen şeyler mühimdir. Cumhurbaşkanı Eisenhower'in,
1958 Eylül ayında Arkansas eyaletinin <.Little Rockr> şehrine
asker yollamış olması, muhtelif şekillerde karşılanmışsa da,
işin inkAr eülemez tarafi, bu askerlerin oraya zenci çocukların
mekteplere devamrnr sağlamak için gönderilmiş olduğudur.
Halbuki, inanılır müşahitlere göre Afrika halkından pek bü-
yük bir ekseriveti, bu askerlerin zenci çocuklarının mektebe
$tmesine mini olmak için gönderilüğine inanmaktadır. Yö-
ni, dünya efkörının Amerika hakkındaki intiabı, hakikatlere
değil yanhş fikirlere dayanmaktadır. Komünistler Amerika'-

u29



daki hayat ve Amerikan halkı hakkında tamamen yanlış fikir_
İ"" ,uçJ, neşriyatı bütün dünyaya yaymak hususunda maddi,

-ar",İi hiç bir-fedakirlıktan çekinmiyor]ar. Amerika'daki ha-
yata dair yaydıkları yalan ancak komünist idaresi altındaki
Layat şartiarinm üstünlükleri ve oradaki insanların saadeti
hakkındaki yalanı geçebilmektedir.

Komünist idaresi altındaki hayat iie Birleşik Amerika
Devletlerindeki yaşayış tarzı arasındaki farkın en büyük de-
]ili komünizm h-anği- memiekette iktidara gelecek olursa, vö-
dedilen saadete ve fevkalide şeylere rağmen, o mem]ekette or-
taya çıkan hakikatın korkunç oluşu ve komünistler tarafından
resmen a]dati]dıklarını anlayan milyonlarca insanın o memle-
ketten kaçmasıdır. Kaçacak bir delik buluıran her komünist
memlekette, bu sahneye şahit olunmaktadır. Halbuki Ame-
rika, komşu devlet]erden bir miknatis gibi insan çekmektedir.
Her sene bir milyon insan, Amerika'dan kaçmak için değil, A-
merika'ya girmek için hayatlarını tehlikeye koyuyor]ar. Bu in-
sanlar, bu memleketin en yüksek hayat seviyesinde yaşamak ü-
midiyle değil, icabında en aşağı seviyede yaşamağı kabul ede-
rek 6u memlekete giriyorlar. Rio Grande nehrini aşan binler-
ce insan, kacak olaİak, Meksika'dan Amerika'ya giriyor. Mek-
sika'daki şartların kötü olduğu muhakkaktır; fakat bu adam-
ların bu lİadar büyük kit]e]er halinde Amerika'ya hicret et-
nrelerinin sebebi bu değildir. Türkiye'deki şartlar da pek iyi
cieğil. orada da fakirlik var. Ama Türkiye'den Rusya'ya bir in-
sa:ı :ıkını yok. işte bu hakikatler, dünyanın dört bucağında bu-
lurıan bütün inİaıılar "tarafından öğrenilinceye kadar anlatıl-
malı ve tekrarlanmalıdır. Amerika, neşriyat ve muhabere a]an-
larındaki büyük meharetini bu gayeye hasretme]idir. Yoksa
etrafını saran nefret denizinin ortasında bir huzursuzluk adası
o1maktan kurtulamıyacaktır.

Beviıı yıkarna 6feti, komünistlerin iç yüzlerinin bir_ teza-
hürüdÜr. Bu, Allaha karşı isyan, insan zihnine karşı isyan,
ferdin min.ası, gayesi ve mevcudiyetine karşı isyandır. Bu-
nu önlemenın tek çaresi komünistlerin genişlelne programına
set çekrnektir. Beyin yıkama ameliyesinin yapıldığı odanın ka-
pısı bir kere arkanızdan kapandı mı, iş işten geçmiş olacaktır.
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nüsüNcrc sisrBıvıi

komünizmin en zor, en az bi]inen ve belki de en önemli
vönü, Diyalektik Felsefedir. Komünistlerin takibettiği, _ nere_

y;;;r;";ğı bilinmez görünen ve durmadan değişen yolu, işte
bu felsefe çizer.

İnsanların çoğu pratik düşünürler; gözleriyle görmedikle-
ri, kulal<lariyle'dİymadıkları_ §eylere.inanmazlar; düşman de-

vİ"*| l"rrşıİar,r.aa elie tutulur, g_b,.le_ görülür bir _ düşman

ü"ir"lı. isierler. Derler ki, ..Komünistlerin ne olduğunu ve

lel". yaptrklarını çot ,rrur"t ediyorum, Eana gösterin şu ko-

,"ti"iriı"'rl, ı<ını oı'Juklarını, .re.öde olduklarını söyleyin de,

;;;;" ;;" göre birşeyler yapayım>, Yahut da: ..Komünistle_
,i" iı.ii.rai f"ikirlerin-i çok -eraı. ediyorum,, derler askeri ba_

ıo-aan ne kadar kuvvetli olduklarını, bozgunculuk faaliye_t_

leİlni tlan da öğrenmek istiyorum,_ ama ne olur bana komü-
nizm felsefesindğn bahsetmğin, felsefe çok zor geliyor, bana,

Aklım karışır, başka bir şeye yaramaz,>> Yanl boy|e ln-
;;;i;;, komunist tjşkilltının ö,ş ğortırıışünü tnerak ederler,

ur*-- li"".,tınizm, kuvvetini hangi felsefi inançlardan . qlıyor:
;;;İ"ll;İİ .,"y" aryrnarak kurilyor, neye gri_lzen'p 9".,:J^,Sj'
rıakkıhda kehanetlerde bulunuyor, bunları öğrenmek Lstemez-

İ;;. B;, ..ürürr,ürrü ye, bağını ğo,-_"" der gıb1 bir şeydir; hal-

ii""i ,irii-ü bağdaıi uyr, "atıştırrmek ne kadar imkönsızsa,_ko^_

münizmin a,ş eöJ"üiü"tı, ulu görünü_şün altında gizli felsefİ
kavramlardan İyırmal< da o kadar iınkinsızdır,

Ben, şehir kulüplerinde, yurtsever vatandaşların kurduk-
ları derneklerde, ı.iiır"ı"ra", "okul]a_rda konferanslar vererek
;;";r;;yİ bi. 'b"ş;; Uİ" Urş, .dolaşırken;.dinleyicilere çok
J"i, ilç Lasit soru= io.r.,_. Birincisi- §pYledir: <.Komünizm_

J." nuİ,r"aııaigıniauymuş olan ve bör,]le bir sevin varlığını
bilen lıerkes elini ln"la',r.r""l,, Hemen Utlİti" elleİ kalkar, İkinci-
;i ,;r; olarak ş";;-;i;; ederim: <.Burada bulunanlardan ko_

;;;;; il.ş,,oır} 
-J, u""" hiç çekinmede_n söyleyebilenler

;i1lı;;:,"ıui:" c"^"u bütün eııer khlkar; halkın b}ıtıı., bi. ç9_

ğ;;İğ", k;mtinizme Üşı olduğunu hiç tereddütsüz belirtir,

Üçüncü soruma sıra_ gelince,.şöyle bir giriş yaparım: "Bu
soruya cevap ""...l."" 

alEl,"tll olÜn, çünktl evet derseniz, sizi
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imtihan etmek için bir soru daha soracağım. Bu soru basittir,
ama bilmiyenlerin üçüncü soruma müsbet cevap vermeye
hakkı yoktur. Üçüncü sorum şudur: <.Komünizmin ne olduğu-
nu bilenler lütfen ellerini kaldırsınlarl,> Bir iki kişi çekine
çekine ellerini kaldırır. O zaman derim ki: «Komünizmin bir
felsefi düsünce sistemi vardır. Bu. felsefenin kuralları bir ki-
tapta toplanmıştır. Komünist]er varlığın ne olduğunu bu fe]-
sefeye göre yorum]ar]ar. Komünizmin kurucuları, bu fe]sefe-
1ı bütün programlarının en önemli özelliği olarak kabul edi-
yorlardı. Komünistlerin birbirini tutmaz gibi görüııen çeşitli
davranışlarının altında bu sistem gizlidir. Bu birbirini tutmaz
gibi görünen davranışları birleştirmek ve belli bir amaca yö-
nelmiş bir programın parçaları ha]ine getirmek, bu felsefe sa-
yesinde mümkün olmaktadır. Dünyadaki bütün komünist
okullarında en başta öğretilen ders, bu felsefedir. Komünist-
ler barış, hakikat; doğruluk, adalet, demokrasi gibi terimlerin
kendi yönlerinden tariflerini yaparken bu felsefeyi esas a]ır-
lar. Eğer komünizmin feisefesi hakkında bir şeyler bilmiyor-
sanız, komünizm hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz, demek-
tir. Şimdi söyleyin ba]<alım : Komünizmin felsefesinin adı ne-
dir?,

Bu sorı-ıva birçok cevaplar verilir ama. doğru cevabı bi-
ien pek az çıkar. Cevap, tabii, Diyalektik Maddecilik'tir. Za-
ten ktımünistler bunu saklamıyorlar, hattö yazıyor|ar, çizi-
yorlar, bütün dtinyaya ilin ediyorlar, ve idare]eri altında bu-
lunan her okulda öğretiyorlar. Buna rağmen pek çok komü-
nist aleyhtarlnın bu ismi hiç duymamış olması, endişe veren
bir husustur. Yakın zamana kadar, birçok dinleyici kit]e]eri
arasında, bu felsefenin, bırakın ne olduğunu bilen, adını söy-
leyecek birisine rastlamak bile çok zordu. Bugün dahi, Diya-
lektik Materyalizınin ne olduğunu az-çok bilenlerin sayıs]
pek mahduttur.

Bir defasında, ki pazar günü, öğleden sonra, birtakım tu-
haf tesadüflerin neticesi olarak, Domain Parkının komünist
kürsüsünden bir konuşma yapmam icabetti. Domain Parkı,
Londradaki Hyde Park'a benzer; belki de dünyanın en büyük
açık forumu olan bu park, Avustralya'daki Sydney şehrinde-
dir. Her pazar, öğleden sonraları, filiirlerini açıklamak ihtiya-
cını duyan hatipler bu parka gelerek orada dolaşan kalabalığa
palavra savurur]ar. Ama söyledikleri şepler ipe-sapa gelir-
miş; gelmezmiş; o ayrı hikiye. Bu nutukları din]emek için bin-
lerce kişilik bir kalabalık toplanır. Komünistler her zaman bü-
yük, iyi-organize edilmiş mitlngler yaparlar. İşte; ben buradaki
komünist kürsüsünden konuşurken, Diyalektik Materyalizm-
den bahsedince, komünist liderinin meydan okumasına
miruz kaldım. ..Peki, nedir Diyalektik Materyalizm?>> diye ba-
na İordu. ..Diyalektif Materyalizm,r, dedim ben de, ..Karl
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Marx'rn felsefesidir. Marx bu felsefeyi kurmak için Hegel'in
diyalektiğini Feuerbach'ın materyalizmiyle birleştirmiş, bir-
birine karşıt ve birbirini etkileyen (tez) ve (antitez) ad]ı kuv-
vetlerin mücadelesinin kritik bir noktada çözülerek senteze yol
açmasr şeklinde anladığı i]erleme kavramrnı bu felsefeden te-
cerrüt ettirmiş, sonra bu felsefeyi.sosyal gelişme tarihine tatbik
ederek bundan devrimse] sosyal gelişme kavramını çıkarmıştı.r,
Soruyu soran]n gözleri fal taşı gibi açılmıştı. .<Kabahat benim
değil, dive i16,ve ettim. ..Bu senin felsefen, benim değit. İnanan
da sensin.r,

Diyalektik materyalizm felsefesini daha yakından inceler-
sek, iki unsur ihtiva ettiğini görürüz. Felsefenin bir diyalektik
kısmı, bir de materyalist kısmı vardır. Önce materyalizm kıs-
mını şöyle kısaca bir gözden geçirelim. Komünistler materya-
listtir (maddecidir). Dünvada hareket hölinde maddeden başka
birşey olmadığını özametle, güvenle, mütemadiyen tekrar eder-
ler. Komünist materyalizminin kaynağı, tam olarak, Alman fi-
lozofu Feuerbach'tır. Bu adam Allaha inanmayr bırakarak ma-
teryalizme sarılmış olan dönek bir ilAhiyatçıydı. Feuerbach'ın
ana umdesi : <.rnsanın yediği neyse kendisi de odur. Biz, hare-
ket hölinde olan maddeden başka bir şey değiliz, idi.

Materyalizm (maddecilik) i]e idealizm (ülkücülük) arasın-
daki mücadele, düsünce tarihinin başlarına kadar gider. Bütün
filcjzoflar bı-ı mücadeleye katılmışlar, ya materyalistler (veya
realistler) ya da idealistler yani ülkücüler safında yer almışlar-
dır. Birinciler, asıl gerçeğin maddeden ibaret bulunduğunu ve
düşüncenin maddenin tali bir tezahürü olduğunu iddia ederler.
Ikinciler, y6ni idealistler ise, <.Bil6,kis,>, derler, ..madde ancak
düşünce vasıtasiyle bilinebilir. Düşünceyi çıkarıp atarsanız
madde yok olur. Onun için asıl gerçek düşüncedir.>>

Realistleri idealistlerden ayırmak için şu soruyu sor-
mak çok işe yarar : Bir deniz kıyısında dalgaların günit-
tüsünü duyacak kimse olmazsa, dalgalar güniltü yapar mı?
<<Duyacak birisi olsa da olmasa da dalgalar gürültü eder,r> di-
ven]er rea]isttir,..Dalgalar kendi kendi]erine gürültü etmez, on-
ları duyacak birisi lA.zım,,, diyenler idealistitr. Yani realistler,
gürültünün doğrudan doğruya, hareket eden sudan doğduğuna,
idealistler ise, bunun, duyu mekanizmasının çalışması sonucu,
ak]ımızda beliren bir kavram olduğuna inanır]ar. Dikkate de-
ğer bir husustur ki, bu soru bir dinleyici kitlesine sorulduğu za-
man, genel olarak, rea]ist]erin idealistlerden kaba bir hesapla
üç misli daha fazla olduk]arı görülür.

Burada şu noktayı da belirtelim ki, bizim şimdi bahsettiği-
miz mönada, idealizmin hiçbir ahl6.ki vasfı yoktur. İdealizm
kelimesini pek çok insanlar ahliki meseleİlere, bir ideali sa-
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vunmaya veya onun için mücadele etmeye, v"s, bağladıkların-
aJ", u,i*a, hiı.ç"ui olinak gerekir:.şimdi kullandığımız mi.na_

da idealist ve materyalist t"erimlerir, yalnız, esas. gerçeğin ide

?fti9;y. _"aa" oiduğuna inanmalarına göre, insanlara tak_

tığımız birer isimdir.

Komünistler bu iki düşünce tarzından hangisini _savunduk-
ıarı hrsusunda hiç iereddüt etmezler, onlar materyalisttir_ Ide_

aiist filozoflar, Kirl Marx,a göre, dini geric_iliğin }irer iletin_
J"" U"şl.. birşey aeglalr_ Öin_adamlİrı, kapitalist gericiler
,".ur,r" isci sİnİfını "ezmek için, bu filozoflardan faydalanrlar,
t4;;;çtj-;.rf oir" Mao_Tse_tung bunu şöyle anlatıyor: ..Dün_

"ra" ]r"i"ı."t 
hölinde olan maddeden başka bir şey yoktur,"

Marx'ın yaşadığı çağda yaşayan_materyalist .filozofların
çoe", ;"k""l"l.çİlil. ?orİş"ü"li .avunurlardı, H_erşeyin otomatik
;ia;ğ;;il rtıttı" ı,"i"ı.eti erin, f ert ü_zerin de etki. yapan .imiller_
ı;;;*;.;Jen tesut ve _tayin_ edi.]diği, onun için..ferdin.kendi
ir:nü"sıyıe, serbestçe harekeİ edemiyeceğini ileri, süre.rlerdi_ on_

laia göre,'insan köndi kaderini kontrol edemezdi. Böylece; ma_

İ".vuTi.t İ"lsefe, bir müddet sonra, insanların yaşayış ve davra-
nışiarında Nihiiizm,in (inkflr felsefesi) e_sgs o.1mlsı sonucunu
jJ-ğ"rJ"-g" felsefeyi jr-e, Thomson ..Müthiş_ Gecenin şeh_
il,,-raı, şiirinde çoı. iyı anlatır. şiirde, insanoğlu, tabiat kuv_

vetlerınin elinde 
-oyuıicak olmuş Aciz bir yaratık gibi görül_

mektedir :

Insanoğtu betli bir günde doğdu mu,
Getmiş geçmiş bütün çağlar ae kuuaetler aülündgndir bu;

Bu d,eöişsin; l)eua buna engel olunsun,
Hiç olıır mu?

Marx'ınmateryalizmlgHegeldiyalektiğinibirleştirmek
için yaptığı ameliyİt son derece- başarılı olmuştur, Bu. sayede
lİr"ı materyalizme bir bağlılık; fedakörlık; teşebbüs ve a-

-rç ,.rr.u "sokabilmiş ve -yalnız determinist ve materyalist
bir ielsefeyi ileri sürmökle üalmayarak; ..mukadden, geleceği
ge.çeıı"şti.mek içiır şart olan kuwet]i ve hlrslı gayret hissini
tu ü" feisefeye ağılamıştır. Bu, Marxizm,in gerçekten çok dik_

kate değer bİr bİşarısını teşkil eder. Bunun ne kadar zor ve
önemli 6ldrgrrru tam olarak anlayabilmek _için, şöyle bir şey
dtı!tı"eıım, "Farzedelim ki bir taliım insanlar; giineşjn sabah

'""tt".beşbuçuktadoğacağınabütünvarlıklariyJeinanı-voİİu.. Bu ' insjnlar,, zaİen - olacağın_ı bildikleri bi, şeyi
Lerçekleştirmek için bir saat önce uykudan kalkarak güneş

ğoğ-ana kadar; esir gibi çalışmaya ikna etmek. kolay bı.r rş mı-
Jİ.? ıırv,., teisine, lot iordur. İştgı 1Vlarx,ln başarısı böyle bir
ievdir. tarri ııı"o, önce tarihin gelişi i_çinde başı.şeylerin mu_

İrj'ı.ı.at vuku bulacağını, bunun kaçınılmaz olduğunu ileri sü_
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ren materyalist felsefeyi almış, soffa da buna,_bu şeylerin vu-
l;b;;.i için hırsla ire azimie çalışmak g_erektiği fikrini; fe_

ragat drıygrjrru aşılamıştır. Peki, öyİeyse Marx, felsefesinin bu
a"'yg"lu l.İsmını nereden almıştır?_ Bu sbruya c9ya_p vermek için,
Jijj"ı.iiii materyalizmin ikinci kısmını, yani idealist kısmını
gözden geçirmemiz gerekiyor.

On dokuzuncu yüzyılın başlarında en önçml_i _düşünür, Al-
,n* tı*fu Hegelti. b çağın,üniversitelerindeki genç aydın_

il; ;;ğ;i H"g.ı:ı" fikırleiiii ve eserlerini inceleyip.okrıyarak
vetismisTerdi. 

'Hesel idealist bir filozoftu. y6.ni; düşüncenin
;;;;;; t 

""o-e?iaiğine 
inanırdı. Bu idealist felsefe içinde,

Hegel, divalektiği geliştirmiştir.

Hegel'in felsefi fikirlerini anlamak çok zor b.,1 i!!i1;^Ri""-
vete s&e. kendisi bu hususta şöyle demiş; *Reni hayatta, bir
İ"i'k?,"i';irv"uiıai, iaı.at maaieief o bile anlayamadt!,, Marx,
ii;;;ıİ ;ilr;; tet,ı.is;"in ken{i.si. olduğunu., aslında Hegel,in

bilJ kendi k"endini anlamadığını iddia etmiştir,

Sonuç olarak; Marx. Hegel felsefesinin diyalektik kısmını
,ı _,i,-'n"i" F;;";r"a;r, _ri".yrlizmivl e bi rl eştirerek.',oİry"
d.iyalektik _nt"rvrilr_;i fiı.ar,,,rstrr. Calışmalarında kendisi

ne Frederi"l. nng"İ=lİ;'İod yu,a,*ı doklnmuş,. Engels hayatı

;;y;;;;, Marx,ın, çalışmi _arkaclaşı.,destekle_yicisi 
_ııe yorumcu_

su o]arak o.,r., vr"l,]dl bulunmuştur, Böyiece, Marx ve En-

gets. birlikte. komünist icraatına esas teşkiİ eden fe]sefi temel-

leri kurmuşlardır.

DIYALEKTİĞİ}i öZELLİKLEEİ :

1. İlerleme: Diyalektiğin birinci ö_zelliği değişmenin.ilerle-
menin ayrılma.z Uil p",ç,J, olduğunu. kabur etmİsidir, Diyalek-

tik dinamik Ulr telseIJJİİ-l,rc Uiİşeyin olduğu gibi kalmadığını,

herşevin daimi olrrri.- a"eiştiğıni ve"gelistiğini ileri sürer, Mese_

11. divalektik der #j;;;il";y* nehrin kivĞında iki defa dolaşa_

maz. çünkü ikinci ;;iffi;;l ıo"r".,rda dlrduğu nehir,.değişmiş

;İ;;;i;;;.-av"i i"l.]İa!l;;*v 
'l; 

değişme ve gelişme iql:_&r",
Ö;;;;;" Ü 

^l., 
r, 

"r. 

- 
ae ği şin {artl al] n ..,e duruml arın ; mvazzam

bir nanorama hi]inde gözlerimizin önün-e ."riıaıgi"i görürüz, İş_

ii'nİ, i""]r);il;ği;*"T"uior" içinde bir gelişme prensipi, aşa_

;, 
j.;,y;k;;;.Y" ; b;;;;;;;;tı."ı.ı.Lu" bir ilerleme vardır. Değiş _

menin çeşitliliği "] 
lrlİUl, ,-aca yönelmemiş gibi gelen dış gö-

;ü;;İ-;İ;İ; bir ileileme prensipi gizlidir,

Ilomünistler, değişme'den ilerlemenin doğduğunu ispat için

hiç uğraşmrrırr. Ğiii;,ı;, bir m_ütearife. bii esas olarak, baş_

langıçta kabul "dii;i;;r. 
Err,, "ı*,ıırriyle 

değil,_sadece inanç_

larivle kabul "a".ıurlu 
u" va"a"" bakıiınca; bu kabul ediş uy_

durma bir dini inancı andırır,
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.Jlerici» sözü, komünistlerin en çok kullandıkları kelime-
lerden biri olmuştur. Los Angeles'teki komünist kitabevinin
ad: ..Progressive (ilerici) Kitabevi,, dir. Komünistlerin Ame-
rikan Cumhurbaşkanlığına yönelttikleri so} büyük siyasi hü-
cum, ..İlerici Parti,, vasıtasiyle yapılmıştır. İşçi sendikalarında-
ki komünistler kendilerinden bahsederken hep ..Savaşçılan>
veya ..İlerici,> ler terimlerini kullanırlar.

Komiinistler bu değişmede gizli ilerleme prensibini ken-
dilerinin toplum içerisindeki durumlarına da uygulamaktadır-
lar. Liu Shao-chi, bir kitabında şöyle diyor :

..... ortaya bir soru çıkıyor : Komünist toplumu yaratılabi,
lir mi? Bizim cevabımız <<evet>> tir. Bu konuda Marxizm - Le-
ninizm nazarivesinin yaptığı ilmi açıklama, hiç bir şüpheye
meydan bırakmamaktadır. Nazariye bununla da kalmıyarak,
insanlar arasmdaki sınıf kavgasının sonucu olarak böyle bir
toplumun ister istemez yaratılacağını da, açıkça belirtmekte.
dir.» (1)

Komünistlere sorarsanız, istikbal onlarındır. Muzaffer ola-
caklarından, güneşin doğacağından emin oldukları kadar emin-
dirler, çünkü güneşin sabah doğmasını sağlayan aynı tabiat ka-
nunu, onların dünyayı fetih ve idare edeceklerini de söylemek-
tedir. Bundan zerre kadar şüpheleri yoktur.

İşte buna bu kadar tam ve kesin bir şekilde inandıkları
içindir ki, gündelik hayatta tezahür eden ve bu kehanetin tersi
bir akıbeti 4nlatan olaylar, onların inançlarını sarsmaz. Onlar,
gündelik olayların, deniz kıyısındaki küçük medd-ü cezirler
gibi, önemsiz şeylerle dolu sahnesini değil, tarihin büvük cere-
yanlarını ve yükselmelerini gözlemekteürler. Halihazırda
gördükleri bir şeyden dolayı inançlarının yıkılabileceğine inan-
mak, saflık olur. Bu husustaki cehaletin ne kadar yaygın ol-
duğunu anlayabilmek için, Khruschev'in 1959 Eylülünde Ame-
rika'ya yaptığı ziyaret hakkında; ve bu seyahati tasvip mak-
sadiyle ileri sürülen iddia ve sebepleri şöyle bir gözden geçir-
mek yeter. Bu mülA.hazalardan, sık sık öne sürü]en bir tanesi
şöyleydi: ..Khruschev gelsin, ona Amerika halkının nasıl yaşa.
dığını gösterelim. Evleri, otomobilleri, kapıları ha]ka açık kilise-
leri görsün; o zaman aklı başına gelir, ve şimdiye kadar ne
yanlış düşünmüş olduğunu anlar. Böyle bir iddia, Khrushchev'-
in diyalektik inançları hakkında ne kadar cahil olduğumuzu
göstermekten başka bir şeye yaramaz. Bir kere, Khrusehev'in
öyle esaslı bir casusluk sistemi var ki, bunun sayesinde Ame-
rika'nrn en gizli atom sırlarını öğrenmiştir. Amerikan halkı na-
sıl yaşıyor, kaç otomobilleri var, nasıl evlerde oturuyorlar,
Khrushchev'in bunları öğrenmek için kalkıp Amerika'ya gelme-
si icabettiğini sanmak, çocukluktur. Ayrrca Amerika'nın kuv-
vetini ve askeri bakımdan nasıl hazrrlık olduğunu da Khrusc}ı-
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ev çok iyi bilir. Sonra, bu böyle olmasa, Khrushchev buradaki
gezisi esnasında, Amerika hakkında bilmediği bir çok.şeyler
öğrense bile, bunlar onu değiştiremez. Çünkü, hAlen var
olan şartlar ve durumlar onun için bir m6nö ifade etme-
mektedir. I(hrushchev'in komünist olmasının sebebi, onun ha]e
değil, istikba]e inanmasıdır. Hayatını istikbalde gördüğü şeyle-re göre düzenlenmiştir; hölen var olan şeylere göre değil. Ona
göre istikbal komünistlerindir. Er geç dünyayı fethedeceklerdir.
Bir bina hakkında hükü mverirken, üzerinde amele]erin dolaştı-
ğı iskele tahtalarına değil, mimarın kafasındaki hayile bakarak
bir karara varmak gerekir. Bu da onun gibidir.

Burada çelik imalötıyla bu söylediklerimiz arasında bir
benzetme yapabiliriz. Çelik imalitçısı müşterisine güzel, pırıl
pırıl bir celik vAdeder. Fakat bu güzel çeliği ortaya çıkarabil-
mek için, önce madeni hiç de hoş olmayan muamelele.rc
töbi tutmak gerekir. Bir safhada maden izAbe fırınının kavu-
rucu ateşine r'r,aruz bırakılır. İşte çelik bu safhadayken. siz ima-
lötçıya gidip de, <.Siz bana çelik vödetmiştiniz, halbuki ne ol-
du, şuna bakın: kor yığını. başka bir şey değil!, derseniz,
adamcağız tabii ki, büyük bir hayretle yüzünüze bakakalacaktır.

2, İIerlemenin Diyalektik Mi,hiyeti :

Divalektiğin ikinci özelliği, ilerlemenin m6.hiyetidir. Di-
yalektik ilerleme belli bir örneğe, bir nıodele göre cereyan
eder. Komünistler bu konuda şöyle bir vecize uydrırmuşlardır:
"Tabiat olav]arı divalektik olarak cereyan eder.r, Meseli, kala-
balık bir odada, diyalektik olarak ilerlemek istersem; dosdoğ-
ru yürüyüp de hedefime varmam. Kalabalığın arasında dola-
şıp, arkadaşlarla, tanıdıklar]a konuşarak yavaş yavaş da iler-
lemem; bunların ikisi de diyalektik yol değildir. Diyalektik
ilerlemede önce ileri doğru azimli bir adım atarsınız. Sonra
birden, bek]enmedik bir anda, yüzgeri edip çekilirsiniz. Biraz
geriledikten sonra döntip gene ilerlersiniz. Böyle bir ileri,
bir geri yapa yapa, sonunda hedefe ulaşırsınız. Diyalektik iler-
leme işte böyle olur.

Komünistlerin hedefi bellidir, ve bu hedef değişmez; fakat
bu hedefe varmak için ilerlerken. zaman zaman yön değiştir-
me]er olur. Komünistler, hed.eflerine yaklaşmak için harcadık-
ları zamanın çoğunu, ona ya.klaşmal< için, ondan uzaklaşmak
için harcarlar. Lenin, bu koı-ıuda, ..Bir Adım Ileri, Iki Adım
Geri,, adlı bir ders kitabı yazmı§tır. Komünist Çin'deki okul
çocuklarına, üç adım ileri, iki adım geri esasına dayanan bir
diyalektik yürüme yolu öğretilir. Işte bütün bunlardan dola-
yıdır ki, komünistlerin nereye gittiklerini tayin için, hanqi yö-
ne yürüdük]erine bakarsak, yanılmamız ihtimali çok büyüktür.
Komünistlerin bu ilerleme metodu çekiçle çivi çakmaya benzer.
Çivinin başına bütün kuı,vetiyle bir darbe indirükten sonra
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çekici geri çekmeyip itıneye devam etmek, aptallıktır. İll<
darbenin gücü harcandıktan sonra, çekicin yeni bir vuruş için
-yeniden yrrkarı kaldırılması gerekir. Sadece bu geri çekilme
hare}ietini gören, ve bunun neye yapıldığını da anlamayan bi-
risine, bunun]a şuraya çivi çakılıyor, di.ye ters yönü gösterir-
seniz, tabii ki size inanmayacaktır. Ancak hareketin tamamınr
gördükten sonradır ki, hedefe ulaşmak için geri çekilmenin de,
ileri atılmak kadar önem]i olduğunu anlayacaktır.

Divalektik düşünce üzerinde eğitim görmemiş olaniar icin,
komünizmin hedefinin değişmez ve söbit olduğunrı, ve fakat
hedefe varma metodunrrn her zaman değiştiğini an]amak çok
zordur. Böyle insan]ar genel olarak. komünistlerin gittiği yöne
bakar ve hedeflerini bundan, çıkarmaya çalışırlar. MeselA bir
çok üniversiteler, Lenin ve Sta]in'in Rusya'da tatbik etti]<leri
komünizm;.n, Marx'ın görüşlerinden ayrt ve farklı bir şey ol-
duğunu öğretmişlerdir. Marx'ın fi}<ir]erinin bir çok ivi yönleri
drığtınu, fakat Lenin ve Stalin'in bunları. değil, bambaşka bir
şeyi tatbik ettiklerini iddia etmişlerdir. Ilk bakışta bu fikir
rnantıki görünmektedir. Meselö ]\{arx'ın evlenme müessesesi
hakkındaki fikirlerivle, bugün Rusva'da bu ala.nda]ri tatbikatı
ele alalım. Marx'a göre evlenme mriessesesi kaldırılacaktı. Ko-
münist Manifestosu'nda şöyle diyor :

.<Günümüz toplumunun belkerııiğini teşkil eden burjuva
ailesi hanoi esa"s]ara dayanır? Sermayeye ve özel kazanca. Bu
tip ailenİn en gelişmiş. en rnütekAmİl'şeklini. ancak burjuva
sınıfında, y6.ni şehirlerde görebiliriz. Buna mukabil, proleterler
arasında aile müessesesinin hemen hiç görülmediği, tersine,
fuhşun çok yavgın olduğu hususları da. günümüzde rnevcut
buriuva aile realitesine ilivesi gereken, iki tamamlayıcı ger-
çektir.

Demek ki, bu iki tamamlayıcı gerçeğin ortadan kalkması
için, burjuva ailesini.n oı:tadan kalkması lAzımdır; burjı-ıva ai-
lesi ise, sermayenin kalkmasiyle yok o]a.caktır.,,

Bu fikirlerin ışığı altında normal olarak umulan, Rusya'-
nin, aile müessesesinin ortadan kalkmasına mtitevak}rif olarak,
bu mı-iessesevi zayıflatrnaya çalışması değil midir? Oysa ger-
çekte Rı.ıslar hölen aileyi kuvvetlendirmektedirler. Boşanma-
nın önüne engeller dikilmel<te, çok sıkı ahlik telAkkileri yayıl-
makta" ve çok çocuklu ai]elere mükflfatlar verilmektedir. Kısa-
cası, aile müessesesini her bakımdan destek]emektedirler. Şim-
di. rnantıken. insana şöyle gelir: bunlar aileyi kuvvetlendir-
diklerine göre; demek oluyor ki Marxizm'den dönmüşler,

Fakat şunu unutmayalım ki komünistler diyalettik ola-
rak düşünür ve hareket ederler. Bir kere bilirler ki, hedeften
uzaklaşmak, aslında, diyalektik olarak ona yaklaşmaktır.
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Gerci nihai hedefleri aileyi ortad_an kaldırmaktrr, FaEat bunu
.Ş$,','#? iö-ilI;luüuti", değiştirmeleri lA.zım. Insan ta_

biatını değiştirmet lİl", """ dogÜİn muhiti kontrol altına

almaları |dzım.lVlrrriİİ 1.o"trol a|tına a]mak için, dünyayı fet-

ffitr; ;iliı.i muiıitı lamamen yok_etmeleri lAzım. Bunu yapa_

;il;;f,l;il -a", 
otıi*r"iuir"ar" daha cesur, daha..yurtsever

o"in lrrıiiiy_"tçı,ulr lriıı"t y"tlıtirmeleri |dzı].;t. Tecrübe ile an_

lamışlardır ki, aile -ti"İİ&",l'sağlam temeller üzerine kurul-

madıkça, böyle bir *lll"t v"tiştiriTemez, Onun için, aileyi kuv-

;;ii;;il;"İ"ri iar,* ı.i, üavıö"". ha]krn cesareti ve yurtsever_

liği, dolavısiyle tomti"İİt-al,"l"İinin.kuvveti artsın; bu kuv-

vetli devletle de d;;;;;; tutt uaip bir komünist diktatörlüğü

kur§unlar, ve yeni ffij#;;;sii }.etıştirsinler. İşte bütün bun_

ları yapınca, alleyi dİe';;;;J; kaidır'acaklar, Böylece, ailenin

kuvvetini arttırmakt, İİy,l"İİtit b,akımdan onu ortada,n kal-

dırıvorlar. Burada Uİİ't""'"l,", a"gil, tersine, Marxizm'in dina-

;k ;i;;ygulanması ile karşı karşıya bulunuyoruz,

Din alanında da aynı şey _vörittir, Komünizmin nihai he-

defi her türlii dlnii;J;dt# kaldırılmasıdır. Lenin diyor ki:

..Allahsızlık, lulnrrİ,-İİ,l- va;l ilrn 
. 
Sosvalizmin nazariyatının

ve tatbikat,r,r, t,l,İİ?" nOİti"rn", bir^pİrçasını teşkil edlr, Al-

lahsızlık lehinde p,opugu,a,yı zaruri olarak genel propagan:

damıza ithal etnrekö;l;,ffi "ıa" 
i.r*,irizmin iktidarda oldu_

ğu her yerde di;""'rii;;;1;i;n,eı. seleloir. Nitekim bir

öok verlera" a""" İ"'-"l"*1,1" l","U"İ, bazı istisnalar da

vardır. Komünist İa"*,l ,lJ,"a,l,i bızı Cevletlerde din mü-

essesesi himave ve teşvik edilmektedir,

Din, toplumun belli bir parçasını harekete getiren bir kuv-

vettir. Komünizm'i;"', ;;;;;; İİlaşabilmek için mevcut bütün

kur,,vetlerde, t,yaJl7"],İ'-Ö- h^İJ", U" kuvvetler meyanında

dinden de faydaıaih?i,, ı."_ı;,"irmin nihai hecefi olan dünya_

nın fethi ışi urşa.ja,i,;;;-;;" da, din yok edilmelidir, Böy-

İ;;; ;İ 1.1"ai h#;İi;i ]<e,ndisi haz ırlayacaktır,

Din müesseessinden bu şekilde favCalanmanirr birçok yol-

ları vardır. K"-rini;;-İju,İİ,İ,l,.,,yeüİne, çeşitli dinlere inti-

sab etmeleri için i;Ğ;;";;lebilii;.cünkti bir Hristiyanın ko_

münist olması i*Şj;;;;""İJİÜ" l"1gJ, bir }<omünistiır, sırf he-

defe ulaşılmu=rrrr'iirr]_ril"r-r_,"iyı".r_r,.ırliv"rlığı 
ikrar_etmesin_

de hiç bir mahzur;'"',..",.T: Kfi."h"",i; İi.rr.o sosyalistlerine

dediği gibi: *Ba,z_ı İo]daşlarımız, p_arti içinde Allahsız, evlerin-

de sofudurır.., j'İİ;":';İ"İ"li,ı;t, katoıik Kiıisesine inti_

sabetme"..i,iuı,]Jir.-kenaisi,,",,}iı,olması,inanmakicap
eden her şeve inanması, tasavv", ",jiiuuiıecek,en 

iyi Katolik

olması ve KatoiiŞ'i;;i.ii,a;ırrna3 1,ıi,.ız elde etmek için çalış_

ması söylerir. nİvi"J" 
^"--grrftştu^ü-_ti"irmle hiç bir ilgısı

yok intibaır, ry;i;:;;r"i jiiri,ı.ohtı"iitı"ri" diyalektik ilerle_
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mesi yolunda büyük öneıni olan bir programı tatbik etmek hu-
susunda Katolik teşkilitlarına tesir etmek fırsatına kavuşa-
caktır. Aynı şekilde, komünistlere muhtelif Protestan ki]ise-
]erine de intisab etmeleri sö5zlenir. Burada da koyu birer Pro-
testan ve esaslı birer Ortodoks olarak ateşli bir şekilde kilise
programlarını tatbik için çaiışacakiardır. Zamanı gelince, onlar
da muhtelif kilise mensuplarına ve teşkilitlarına, komünist
maksatlarının tahakkuku için, nüfuz etmeye muvaffak olacak-
lardır. Komü_nistlere göre, bu dini müesseselerin hiçbiri aslın-
da rneşru olmamakla beraber, günümüzün sosyal kuv-
vetlerini meydana getirdiği için, bir komünistin, nihai komü-
nist hedefinin tahakkuku uğruna, görünüşte hararetli bir din-
dar o]masında hiçbir mahzur yoktur.

Komünist Çin'i ziyaret eden, Episliopal Kilisesine mensup
bir heyet, orada tıklim tık]ım do]u ki]iselerle karşılaşmış, ve
yüksek maaşlı vöizler tarafından r.erilen gizel vaızIar dinle-
mişti. Bunlardan çoğu Çin'de Hristiyanlığın son derece iyi
bir durumda olduğunu belirtınişlerdi. Komünist diyalektiğin-
den bihaber anti-komünistler tarafından verilen bu rapor, ko-
ınünistlere çok yardım etmiştir. Komünistlerin kilise progra-
mı üç safha ihtiva eder : esir etııek, ku]lanmak. ve nihavet
imha etmek. Bu heyet mensupları, kullanrna safhasını gör-
müşlerü. Daha önceki ..esir etme,, safhıısı ise, ezici bir taz-
yikle sağlanmıştı. rsa'ya inanan hakiki kilise liderleri tevkif
edilmiş, eski fikirleri çeşitli baskılarla bertaraf edilmiş, ve
ınuhakeme edi]erek ortadan kaldırı]mış]ardı. Kilise binaları
birer ibadet yeri olmaktan çıkarılıp, suçlama toplantılarının ya-
pıldığı birer salon haline getirilmişti. Ki]ise tamamen lidersiz
kalınca, diyalektik bir dönüş yapılmış ve baskı birden-
bire durmustu. Komünistler Katolik olmayan bütün kiliseleri
bir tek teşkilAt h6,]inde birleştirmişler ve buna ..Kendi Ken-
dine Hareket Eden Uçlü Teşkilit,, adinı vermişlerdi. Teşkil6.-
tın siyasetini tesbit etmek üzere. komünist temaytillü bir lider
i]e bir komünist Di5ıanet İşleri komiseri tayin etmişler, ve
vöizlerin maaşlarını ödemişlerdi. Komünist baskısı fiiliyat
safhasına geçmiş, herkes kiliseye devam etmek izere
kavdedilmişti. Vöizler, haftada iki kere Komünist Diya-
net Işleri Komiserinin huzuruna çıkıp, mütaakıp pazar günü
işleyecekleri siyasi temaları almaya zorlanmışlardı. Üçlü Teş-
kilötın hedeflerinden biri de Formoza'nın kurtuluşudur. Bu-
nunla ilgili olarak muayyen bir pazar günü ..Formoza'nın kur-
tı_ıluşunu müzakere günü>> ilin edilebilir. Bu günde, Sivasi Ko-
miser tarafından kabul edilen v6.izlere, Formoza'daki Çinli
kardeşlerinin düçar olduğu korkunç Amerikan baskısı hakkın-
da bir sürü masal sövlenecektir, Viizler, Çinli komünist kar-
deşlerinin onları gelip kurtarmaslnı isteyen Formozalıların,
ağlamaklı yalvarışlarını dinleyeceklerdir. Onlara bu ma]üma-

.-
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tı cemaat]erine iletmeleri ve Formoza'nın kurtuluşu için du-
alarını eksik etmemeleri söylenecektir. Vöizler bu masalların
doğru olmadığını asla öğrenemezler. Çünkü kapalı bir muhitte
yaşarlar. Bütün haber merkezleri Komünist Partisinin kontro-
lu a]tındadır. Vaizler, emirlere riayet edip kendilerine verilen
siyasl temaları işledikleri takdirde; ne isterlerse va'zedebilir-
ler. Bunun neticesinde, Çin'i ziyaret edenler, tıklım tıklım do-
lu kiliseler görmüşler ve iyi maaş alan vflizler tarafından ve.
rilen vaızlar dinlemişlerdi. Tabii ki bu vöizler onlara eski gün-
lerin fecaatından hiç bahsetmiyorlardı. Çünkü o günlerin geri
dönmesinden korkuyorlardı. Böylece, gidenler, komünist üya-
lektiğinin ne olduğunu ve nasıl incelikleri olduğunu bilmiyor-
larsa, dönüşlerinde, tabiiür ki, Çin'de Hıristiyanlığın gelişmek-
te olduğunu söylerler.

Görüldüğü- gibi, diyalektik sayesinde, komünistler ma-
nevi bakımdan her türlü manevra]ara girişebilecek bir kabi-
liyet kazanmaktadırlar.-DŞalektik sayesinde, herhangi bir
dinin kisvesine bürünebilmekte, herhangi bir inanca sahip gö-
rünebilmekte, herhangi bir milliyetçi ve iktisadi topluluğun
bir üvesi kılığma girebilmektedirler. Bu hareket kabiliyeti
gerçekten çok etkili bir sillh teşkil etmektedir. Çünkü, me-
selö, Hıristiyanlar, bir çok şeyleri yapamazlar, zira bu husus-
ta Hıristiyan dini bir takım mutlak prensipler vaz'etmiştir.
Misal olarak, bir Hıristiyan, Islöm dinine girip de, bu dinin
yüksek mevkilerine çı\tıktan sonra, bu mevkilerden faydala.
narak, İslim gelenekleiini yıkmaya, Müslümanları Hıristiyan
yapmaya çalışmaz. Oysa komünistler hiç bir mutlak prensipe
töbi değildirler. Diyalektik olarak bakıldığı zamaın eşyanm
izafi olması, onlara tam bir stratejik seyyaliyet sağlamaktadıı.
İstedikleri her grupun rengine, şekline, ideolojisine, ahlA.kına,
imanrna bürünebilirler. Herkese herşeymiş gibi görünebilirler;
çünkü amaçları, herşeyden faydalanarak,thgrtr.r' idareleri al,
tına almaktır.

3. Çarprşına ı
Diyalektiğin üçüncü özelliğini, değişmede çarplşman_ın oy-

nadığı 
-rol 

teşkil eder. Diyalektiğe göre, bütün durumlarda, du-
rumun gelismesini sağlayan muharrik kuvvet, iki zıt kuwe-
tin çarpışmasından meydana gelir. Bu iki kuvvetten ilk ortaya
çıkmış-v-e yerleşmiş olanına tez, ikinci olarak,.ve teze karşı
ğelmeİ< üzÖre oİtay:a çıkana da antitez denir. işte, ilerJeme-
nin muharrik kuvveti, bu iki kuvvet (yani tez'le antitez) ara-
sındaki çarpışmadır.

Diyalektik d
kavramı da içine
yukarı olmadan

üşüncede, her kavram, kendisine karşı olan
alır. Hiçbir şey mücerret olarak var olamaz.
aşağı olmaz; artı olmadan eksi olmaz; güzel-
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liksiz çirkinlik, ölümsüz hayat o_lplz,_Her hareket, eşit kuv-

vette ve fakat ters ;;";ii;pki.doğurur. Var olan her şey'

irencii karşıtıyla ç","'p;;;; i,ali"'a"ai,, 
"Varlığın muharrik kuv-

veti, bu çarpışmadır,
Başlangıçta bu çarpışma_y*,1ş,ve oldukça müstakar bir

değisme devresine yil-;a, ü§qf bu yavaş 
"değiŞme ile]ebet

deijm etmez. gl, JJ,a3"l"it,l, l", nokİava 
-varılıi ve burada

belli şeyler olur: YLvaş değişme yerini hİzlı, kökten değişme-

ve bırakır. vani, eğ#iryri",ii* ierimlerle ifade etmemiz ge_

i,ekirse. antitez, tJİ;lt;h;;, Eşy.alll^ kemivetindeki bu deği-

siklik. kevfiyette ui'. t"i"ş_"ş,J,ıg.rılu eddr, ve olaylar, yep_

}""ilıi:l j;,d; li" ;i; *;r_" t3si 11, bu, tezl e antitez,in çarp ı şma_

sından doğmuş o'"",u""t",'aiİ, eu sentez artık, yeni tez olmuş,

v".j"İrnlİt'lr Bu v""İ t", y""i Pi: antitez doğurur, ve yenr

tezle veni antrtezrn çarptşmasından da, ilerlerİenin yeni saf-

;TJ: i;; 3;;;;-;";"- fu]iıi. noktaya varılır, yeni antitez ye_

ni tezi alteder "" EH; İ;;İ;;;"ğ"tşikliği, keyfiyet değişikli-

ğine sebep.olyr. BİİAlİ;"'İrr dltbailllşİ a""i,, Böylece, ilk

ilerleme yonune p;;J"f"k,t kemiyet ve keyfiyet bakımın-

dan ondan farklı #;;j.;;e*u yd",i doğmuş olmaktadır,

Komünistler bu diyalektik çarpışmanın bütün evrende ol-

duğuna inanırlar,,{Ğ;"; H;İİİİ"aq:',alı diyalektik ders kita,

bına vazdığ, err,r'İ',",];;a;,. M,9.T,.*""e der ki: "Eşyadaki
tezat (çarp,ş-ul 1.1ff,"","vh"l,- Uirbirine 

"karşıt olan şeylerin

bir birlik teşkil "t";;;i;;ierya,list 
divalektiğinin birinci ka_

nunud.ur.,, e, ko,;;;İ""İ"'l" de şunları söylediğini görüyo-

1,y2; ..Asıi rr,l"-,vİİ*Oş,"İ"lntil,, eşy""" özünde mevcut teza-

dın incelenmesidir,"

Diyalektik komünistler için çok kıvmetlidir, Diyalektik,

sırf deneylcrle varılmış bir jonucu, ,"İki ",",tıkla 
bu sonuç

e]de 
,edilmiş gibi t.jiii,r-ö.;;;ka; kılar. Komünist büyük_

ierinil söyledikleİi sözlerİ ve verdikleri kararları sahte bir

ııantığa bürüyerek ;;;^",ü", 
"lda_tma]ı 

bakımından bunun ne

İİ;;;';";;li "biruasit, olduğu aşik6,rdır,

Sınıf harbinin en yüksek noktasında muhakkak bir ihti-

1A,l olacağl aoı.tri"ı"i üi."" Jiv"i"ı.tıı.t"., çıkarmıştır. Kapita_

İİ;;l;';u eö,a"; g"çi,ail,t",i sonra, Marx şu sonuca varmış-

tır ki. kapitalist ;;;l;;"" ilerlemesİni sağİaya,n 
, 
muharrik

kuvvetler, diyalekiffi ""'eü;"i 
bir-örnegınileğı.ıı etmektedir_

ler. Kapitalizm'Oe iİl tuvvİıt çarpişma hğlindedir: istihsal im-

k6.nlarını 
"ıı 

u.i, ju^ir,;; ;;i ;i.r| ı.rpitrıirtlerle, ücret mukabi_

li sanayide ç"ı,ş"ri işiii*j*,"rürekken proletarya. Bu iki kuv_

vet daima mutıa,ıi T:";;;;;;;; ;#pifi; hA,iındedır. İstiıı-

sal imkinlu.,,, "İl",İnde 
tutanlar körın artmasınr, onlar için

çalışan işçiler b;;-;;;;irinin yükselmesini isterler. Halbuki,
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licre.tler _yükseldikçe, kAr azalır; kir arttıkça, ücretler düşer.
Böylece bu iki grup arasında köklü sebeplere dayanan bir çar-
püşma olagelmiştir ki, Marx buna Sınıf Harbi adını vermekte-
dir. Diyalektiğe göre, Sermaye ite Emek arasındaki bu çarpış-
ma, bir müddet için, yavaş ve peyderbey bir iler]eme olmasını
s_ağlar Fakat eninde sonunda, kritik bir noktaya varılır; artik
değişme yavaş yavaş değil, ani ve şiddetli bir şekilde vuku bu]-
ma]<tadır. Bir ihtilöl çıkar. Kapitalist toplum a]tedilir. Kemi-
yet değişikliği gene keyfiyet değişikliğine lnkılab eder ve or-
taya yeni bir sentez çıkar ki, bunun adı Sosyalizm'dir.

I(omünistler nazariyatta ve tatbikatta ihtilAlci olmaktan
dolayı gu],ur duyarlar. Bir ..reformist,, (ıslahatçı) onlarca, ta-
rihi gerçeklerin ne olduğunu bilmeyen, ve onlara ihanet eden
bir bedbahttır. Reformist o derece cahildir ki, toplumdaki kök-
lü değişmelerin yavaş yavaş. peyderpey yapılabileceğine ina-
nır. Halbuki komünistler böyle şey olmayacağına kesin olarak
kanidirler. Çünkü tarih ve tabiat, değişikliğin mutlaka bir ihti-
]1lle vukubulacağını söylemektedir. Komünistlerce, ihtitöl, ge-
leceğin on]ara hedive gdeceği, hasretle beklenen çok kıymetli bir
olaydır. Bir gelin evleneceği günü nasıl heves]e beklerse, ko-
münist de ihtiiili aynı hevesle, kalbi aynı şekilde çarparak
bekler.

Komünistlerin, ihti]Alin kaçınılmaz olduğu şeklindeki inan-
cı, diyalelıtik'ten çıkarılmıştır. Eğer diyalektiği iyi bilmezsek,
her adımda aldanacağımız muhakkaktır. Eğer diyalektiği an-
lamazsak, komünizm]e iyi bir mücadeleye girişemiyeceğimiz
aşikirdır. Ancak diyalektiği anlayabilirsek, onlarrn hareketle-
rini önceden tahmirı eder ve mukabil tedbir]er alabiliriz.

Bir komünist nazariyatçısına karşı ileri sürü]ebilecek en
ağır itham, onun diyalektiği anlamadığıdır. Stalin Bukharin'i
bu itham sayesinde ortadan kaldırmıştır. 1928-29 yıllarında,
Rusya'da, Stalin'in *Sağa Kayma ,radını verdiği bir hareket or-
taya çıktı. }Iareketin öncülüğünü Bukharin ad]ı son derece ze-
ki biİ komünist aydını yapmaktaydı. İhtila]den önce, Buklra-
rin, Lenin'le kıyaslanacak kadar büyük bir nazariyatçı olarak
kabul edilmiş, ihtililden sonra da çesitli mevkilerde yükselerek
en sonunda Komintern adlı beynelmi]el Komünist TeşkilAtının
başına getirilmişti. <.Komünizm'in Alfabesi,, adlı kitabı Buk-
harin yazmış, ve bu konuda söz sahibi kimselerin dediklerine
bakllırsa, *Stalinist Anayasa,, nın esaslarlnı da o tesbit etmişti.
Komünistler araslnda büyük prestije sahipti ve çok seviliyor-
du. Pek çok kişi, |928-29 yıllarında yapılan iktidar mücadele-
sinden Bukharin'in galip çıkacağına inanıyordu. Fakat müca-
delenin zirvesine ulaşıldığı zaman, oyları Stalin topladı ve o

zamana kadar birçok yoldaşlarına vermiş olduğu müköfatı
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Bukharin'e de vererek, kabiliyetli nazariyatçinın beynine bir
kurşun sıktırdı.

Stalin, Bukharin'in neden ortadan kaldırıldığını izah et-
mek mecburiyetindendi. Komünistlerin nazariye üzerinde
yaptıkları tartışmalarda gelenek olduğu üzere, Marx'ın, Engels'-
in veya Lenin'in eserlerinden birisinde, Bukharin aleyhine
kullanılabilecek bir söz bulmak gerekiyordu. Stalin, Lenin'in
bir beyanatında böyle bir söz buldu. Bunu şöyle ifade ediyor :

<.Burada; Yoldaş Lenin'in bir nazariyatçı olarak Bukha-
rin'den bahsettiği bir mektuba ternas ediliyor. Bu mektubu o-
kuyalım. Mektupta Lenin şöyle diyor :

..Merkez Komitesinin genç üyelerinden Bukharin ve Pya-
takov hakkında bir kaç şey söylemek isterim. Kanaatimce, genç
kuwet]er arasında en çok temayüz edenler bu ikisidir. Yalnız,
bunları gözönüne a]ırken şunu da aklımızdan çıkarmamalıyız:
Bukharin, sadece partimizin en değerli ve önem]i bir nazari-
yatçısı o]arak değil, aynı zamanda parti içinde, haklı olarak,
en çok sevilen insan olarak da karşımızdadır. Fakat kendisinin
nazari görüşlerinin tarn bir şekilde Marxist olduğu çok şüphe-
lidir. Çünkü Bukharin'de skolastik felsefeye kayan bir tara_f
vardrr. (Bana öyle geliyor ki diyalektiği hiç incelem,eıniş ve hiç
irir zaman tam olarak anlamamıştır)» (*)

..Demek oluyor ki, Bukharin, diyalektik yönü eksik olan
bir nazariyatçıdır. Skolastik bir nazariyatçıdır. Oyle bir naza-
riyatçıdır ki, Lenin ondan bahsederken, ..Onun nazari görüşleri
tam bir Marxist olduğu hususunda şüphe uyandıracak mahiyet-
tedin> demiştir.

..Tabii hepiniz gayet iyi bilirsiniz ki, yoldaşlar, böyle bir
nazariyatçının öğrenmesi gereken pek çok şey vardır. Ve Buk-
harin anlamalıyciı ki kendisi henüz tam olgunlaşmış bir naza-
riyatçı değildir, daha bir çok şeyler öğrenmesi l6,zımdır. O,
henüz diyalektiği bile tam olarak kavrayamamış bir nazatiyat-
çıdır - ha]buki diyalektik, Marxizm'in ruhudur.r,

Böylece, Stalin, Bukharin'e karşı yaptığı suçlamayı, Le-
nin'in bu sözlerine istinad ettirmiştir. Eh, Bukharin üyalek-
tikten anlamadığına göre, ikinci sınıf bir adam sayılırdı, ve
kolayca yok edilebilirdi.

Sta]in'e göre, Bukharin'in diyalektik bir nazariyatçı olma-
dığını, onun devlete karşı tutumunda kolayca görmek müm-
kündü. Komünist nazariyesine göre, komünizmin kuruluşu es-
nasında, bazı belirli adım]arın atı]ması gerekliydi. Once bir ih-
tilil durumu yaratılacak, şiddetli bir ihtilAl yapılacak, burjuva
devleti yok edilecekti. Sonra komünistler proletaryanın dikta-
törlüğünü kuracak, ve burjuvazinin kalıntılarını temizleye-
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cek]erdi. Eski rejimin, mukabil ihtital vaoabilecek bütün un,

surları temizlendik#;, ;;;, ;iı.r.iio!tiİ. üaha yumuşak,, ci.ıh:l

ivi vürekli olacak, İ; ;;;tİlİç" şiddeti zayıflayaca\.:: 1ilpv"'
;'.İ JdH' j.;iüili İ 

- 

Nıiaye t,' ins an 
. 
tabiitın ı iı de ğişmesinden

Sonra, diktatörlük i,:,r"".rrtr,irile geıeceı< ve sosyalizm yerini

komünizm'e bırakacaktı,

Bukharin Rusya'da olaylarrn^neden bu örneğe göre,cere-

van etmediğini öğrJnİet İİt"Ol, On1ın iddiasına ğöre, ihtilAlin

#il;;;;;ili, ;,i;;ç".ii, ıırtııalci]er ivice kuvvet kazanmış,

buriuvazinin bütün iri,.,tii"., ortadan kaldırılmı.ş,. artık sıra

İiıii",,ı?i"i,r" u.ıiti" 
^ili";i 

merkezden idare etmekten vazgeç_

mesine, yumuşak J"İ"",u,ına, kısacası, yok olma alömetle-

İi.ri gOİtÖr-esine gelmişti,

Stalin, Bukharin'in bu görüşlerini Lenin'in söylediklerinin

ne kadar doğru "lj"Üİİ"Şg"alİ"f"." 
Ui, delil diye kabul etti ve

Bukharin'in, g".ç"İlİ; aivİl"l,İlei an]amavan, İ1,olastll, bir dü-

sünür oiduğunu llJJ,üİjt,, sırİ devletin kuvvetlen-

mesine bakarak, ;;;;;;;d," 3ll,"*dığını, zannediyordu,

Halbuki Sta]in'c ;;;;; ;;",l"lin .5qwetlen-mesi, 
onun gittikçe

zav ı f l amakt" o l O" g=,İ,İİ" ;ly;1 
"t1,_l, 

i spatıyd ı, Çünkü tezat, diya-

leİ<tlgin özüdür.,.a1,"l"l,t1-1İ J" Vl",Lİ"n'İn esasıdır, Bir çocuk,

doğar doğrnaz ;J;İİ;;İ;d;Iakat ölebilmesi için, önce

biivünıesi, l<uvvetinİn zirvesine ,",-"İİ qerekir, lşte, komünist

di{tatiJrlüğü"ü, ii;;;;il;;;t1.,u* a", &iur, ray,f ıadığının, öl_

;Ö;;,İ;'t"ttugunun diyalektik ispatıdır,

Komünist nazariyatında bazı garin anomali'ler (kaideden

sapma halleri) ";ii;'.:1ü;;;ıi, "ar?riJ" 
der ki : Kapitalizmin

soİvalizm haline';;;;;;İ,htlalci, yİni divalektik bir eylem

neticesi rrı., urı"'JJı.tİ i;il;Li'.o"a"",ö"", Sosyalizmden

Komünizm," ,rr"!'ii,;i";ffi üi, J"ğış*e iıe geçilecek, bu_

radaki gelişme aivatektilİ olmay_ac.aktır,-Iİe, de, Üununla ilgili

oiarak, ş,,r ro"y"];İT.;"kj-;;İg* nazarivatçılarına sormu-

;;;;'. i ., ır,pıi,ii, m d ön s o sy aı' 

=- :,,J,",f,li* ; yji İ"|ff$r
İTr"I"l.İil. 

-mÖİodla 
olacağrnı söylüy

liim,denKomtini,zln;-ğşiş'led"en"Jivaieı.tıı<metodlaol.
rıluvor da MUHXl<lİfr'tİUür metoJÜ-oİuyorl,__Hepsi beni,

bu işleri aana ivİ Uiİ"" U,şl" yoİJ,şl",,a havöle^_ettiler,

Höli bu soruya';;ö;";;üi;""ü 
-ui.,ı.omünist nazariyatçısı

artyorum.

ı"ı.tıTtiJaİf ı?tf [ttrlE!Jiİ},,İli,İİ::İ:ffi,iE[I;ti,#
nın öldürüı-"rırif,#ı, 

"ı.Jl"rii içı,,-ı<uııan'ian bir 6'iet olmuş-

i#ff9._;Ş,1",İü+ğ},l-İ?#İT"iİ*ı{?*{ili"hi,i"HJ"§#Sf
bütün hür mrııe
İç;;;"İl;;rlmasr çok muhtemeldir,
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xI
KPRTULUŞ PROGRAMI

Bugüne kadar anti-komünist programların komünizmi dur-
durmaya muvaffak olamadıkları aşikirdır. Komünistler hızla
ilerlemekte, programiarı süratle tatbik edi]mektedir. Günden
güne gelişmekte, kuwetlenmektedirler.

Birçok grupiar komünizmle başarılı bir şekilde r.nücadele
ettiklerini zannetmektedir]er. Fakat tetkikler bu kanaat]erini
teyid etmemektedir. 1956 senesinde Amerikan Aleyhtarı Fa-
aliyetler Komitesinin huzurunda ifade verirken, komünizmle
başarılı bir şekilde mücadele eden, dünya çapında herhangi bir
teşkilöt ismi verip veremiyeceğim sorulduğu zaman, veremiye-
ceğimi söylemiştim. Bu cevap beni şahadetim esnasında verdi-
ğim diğer bütün ifadelerden daha fazla tenkide mdtuz bıraktı.
Muhtelif gruplar bana, bu husustaki biigisizliğimi tashih mak-
sadiyle komünizmle başarılı bir şekilde mücadele eden teşki-
litlarından bahseden mektuplar yazdılar. Halbuki hangi toplu-
luğu ele alırsanız alın, başarısı aslında son derece mahduttur.
Dünyanın fethiıre dair Komünist Programı hayret verici bir
şekilde ilerlemeye devam etmektedir.

Hakikat şudur ki, ilerleme izafi bir şeydir. Birçok anti-ko-
münist topluluk doğru yolda o]makla beraber, bu güne kadar
pek az ilerleme kaydetmişlerdir. Bu, her sınıfı iki senede ge-

çerken bir keresinde üç dersten ikmale kalmakla atlatan bir
öğrencinin durumuna benzer. Gerçi bir ilerleme vardır ama,
mezun olm.ası için daha pek çok çalışması lözımdır.

Herhangi bir programın başarılı olabİlmesi için üç önemii
unsurun varlığı şarttır. Bunlar: siik, bilgi ve teşkilöttır. Bu
unsurları ihata etmeyen bir program, başarısızlığa mahkümdur.

SAİK:
Bir insan, tatsız bir işi devamlı olarak yapıyorsa, bunun

mutlaka bir sebebi vardır. Bir söik olmadan kimse böyle bir
işle uğraşmaz. Komünizme karşı tesir]i bir programın tatbiki
için de, aynı şekilde, zaman, para, enerji ve fedakirlık lizım-
dır, Akılda bulundurulacak ilk şey ne gibi teşvik edici unsur-
ların mevcut olduğu hususudur. İnsan]arı harekete geçiren s0-
ikler nelerdir?
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Acı bir lıakikattir ki, insanları en tesirli şekilde, hareketegeçireı ş_ey, doğrudan doğruya,_şahsi menfaat-siikidir- nlrçok
hususlarda, 

_ şaEi menfaai müldüazası başka rreiş"yae" .isT,ıntutulmaktadır. E§er yurtsever bir insan, ,rti-ı.o-,ıirisf nlr rıa-tıbın herhan4 bir şehir kulübü üyelerine veya buna benzer
başka bir topluluğa hitap etmesini 

-arzu 
ediyoisr, nu"" te*ın

"tq".t. 
için, komite veya grup başkanına, ikİ şekiİde mıl.acaat

edebilir- Birincisi, pJoğlam şetıne mııracaat ed'ip şöyle bİr mü-talöa yürütebilir: *Bu hatibin söyleyecekleriniİ rİrİ.r-ı.uİ.inıı.,
üyeleri mutlaka din]emelidir. söyiey-eceği şey, bu arkadaşiarırr
meslekleri, yuvaiarı, aileleri ve hatiA ı<enai iinları için hayatiönemi haiz. Bu sözlerin üyelerimize ulaşmasını iağlaĞak
sizin için bir vazifedir.,, Bu şetııae yapılan bir müracart"r., mr-
vaffak olması ihtimaii pek azdır. Diğei taraftan, müracaat eden
kimse p.98r9T şefine şöyle diyebilii, ..İşte size iyi, eğlendirici,
mg_ra]_< çekici bir hatip. Ewelce konferans verdigi yer:lerde bü-yük ilgi qyandırmıştır. Size hakikaten iyi bir k-onİerans vere-
cek.>> ğğylg bir müracaat hemen her zaman müsbet netice ve-
:i\,_1ir? p.ro$rlqı başkanının şahsi menfaatini ilgilendirir. O,iyi bir hatip bulduğu için pohpohlanmak ister.

_ Bu dgüp- y_alnız şelir kulüp]erine değil, bütün topluluk-
lara ş6.mildir. MeselA. kiliselerin de kendi programları-vardır
ve kilise üyelerr sadece bu programın başarısiyle ilgilenir. Bir
ü]lp??a, cemaati için hayati önemi haiz bir konuşma yapılacağı
mülAhazasiyle niüracaat edebi]irsiniz. Ona, komüniİmİn bİr
ırıilyar kişiyi esir ettiğini söyiersiniz. Dersiniz ki, bu kadar ki-
şiyi Hristiyan kilisesi tarih boyunca toplayamamıştır. Komü-
nizmin misyonerleri dünyadaki faaiiyet sahalarını İürat]e do]-
duruyorlar; Komüırizm A]lahın düşmanıdır; bütün bu gerçek-
lerin cemaatinize anlatı]ması lAzımdır. Böyle bir mİracaat
ökim kalır. Diğer taraftan, papaza, cemaatin dinlemekle bah-
tiyar olacaü1 bir adam getirdiğinizi, kitisede böyle bir toplantı
yaptığı takdirde, kiliseye gelmeyi itiyad edinmemiş bir- çokkimseleri celbedeceğini söylerseniz, hemen müspet sonuç alır-
slnlz.

Bu mücadele için, öyle kuwetli söikler bulunmalıdır ki,
birçok insanın içine işlemiş olan uyuşukluk, şahsi menf aat, ta-
mah ve saire gibi itiyatları tamamiyle bertaraf etsin. Pek çok
akil]ı ve itibarlı kişiler için hayat, zıt menfaatler arasında her
gün süregelen bir mücade]edir. İnsanlar, alikalarını bekleyen
bir sürü mese]e içinden en 6,cilini, en eğlenceli olanını veya en
tatminkör sonucu vereceğini umduk]arını seçeler. Komünizmle
mücadele, alöka bekleyen diğer mese]eler kadar önemli sayıl-
malıdır.

İlk bakışta, komünist idare altında yaşayan bir milyar in-
sanın hür dünyayı istilö ve tahribe hazırlanması, köfi derecede
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büyük bir söik teşkil ediyor gibi görünebilir. Bununla beraber
h;iik;ii"dur kı, çok defa yak4 ğele_cekteki şahsi menfaat sA_

iki. uzakla görüneh tehlikeye kaşı korunma söikinden, daha
tiİTtı" gelir. insanların birçöğuna ğöre ise, komünizm el,an u_

zaktad"ır. Dünyanın birçok yerinde insanların başına 
_ 
dert aç,

makta falıat i[k bakışta kendilerine ve ailelerine ciddi ve doğ_

rudan doğruya bir tehlike arzetmemektedir.

O halde ilk zaruret, tehlikenin ciddiyetini olduğu gibi ka-
bul etmektir. Hakikatle yizyize gelmeve hazır olmah, tehlike_
leri ciddiye almama temayülünü bertaraf etmeli, beyhu_de ha_

yallerle İrrun*amalıdır. Düşman kü_çümsenmemelidir. Komü-
nistlerin maddi imkdn]arını, stratejik seyyaliyetlerini ve hiç
bir zaman vazgeçmeyecekleri dünyayı fethetme arzı_ılarlnı in_
kör etmekle hiç bir şey kazanılmaz.

Bu endişe verici durumun apaçık bir şekilde anla_şılmasının
bazı kimseleri ümitsizlik uçurumuna sürüklemesi tehlikesi ta_

biatiyle mevcuttur. Böyle bir durumda tehlikeyi müdrik kim-
selerl ekseriya omuz sllklp <.Bu işin_ i9_nu yo_k, demek temayü-
lündedirler. 

-İkinci bir tutum da, tehlikeye karşı koyacak mu-
azzam bir teşkilit aramaya koyulmaktır. Mesuliyet, hükümete,
dışişleri bakanhğına, ask-eri kuvvetlere, veya kilise].ere yükle-
niİ.-oFelAketi örılemek için ben ne yapmalıyrm?" diyen kim-
seler pek nadirdir.

Amerika'nın Batı bölgesindeki bir kolejde yaptığım ko-
nuşma bittikten sonra, iki-talebe yanlma geldi._Birisi ateş püs-
küıüyordu. ..seçimle iş başına getirdiğimiz adamlar ıras.ıl bu
kadai cahil olabilirler!,, diyordu. ..Halbuki bu işte kendi kel_
leleri mevzuubahis! Niçin-birşeyler yapmıyorlar?,, Dikkatini
hükümetin ne yapması gerektiğinden çevirip, kendisinin ne
yapması icap eİtiği konusuna yöntelmeye. çal§tım, Jakat bo-
"şuİıa. Hükümetin başarısızlığı ona haddinden fazla dokunmuş
ve onu kızdırmıştı.

İkinci talebe başka türlü hareket etti. Dedi ki, oHükümeti
birakıp kenriimize bakalım. Bu hususta ne kadar az şey.yaptı-
Pımı düşündükçe kendimden utanıyorum. Ben ne yapabilirim?
Tam bitmiyoruh, ama bulmağa çalışacağım ve ança.k ondan
sonra başkalarının ne yaptığıyla uğraşacağım_." _Iste bize _lAzım
olan, bu İutumdur. Heİ ş-arııs, başkalarını tenkid etmeye başla-
madan önce kendi mesuliyetlerini idrak etmelidir.

Bu problemle karşılaşınca, hemen herkes, ferdin_çok_mah-
dut bir gtlcti olaugu itirazını ileri sürer. Bir bakıma bu doğru-
dur; fakİt diğer 6ir bakıma, fertlerin yapmaya muktedir ol-
dukİarı şeyleİ gerçekten inanılmayacak kadar çoktur. Vakti-
min büyülİ bir kısmı halkı komünist tehdidinden haberdar et-
mek vd bu tehdide karşı uyandırmaya çalışmakla geçer. La-
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kin. her al<şam bin kişiye hitap etsem ve bu bin kişinin hepsi-

ni İkna edebilsem fİğ';İ;"arn",il," Birleşik Devletlerinde

vasavan herkese ht"; ;tril; içi_n besviiz sene ister, Ayrrca,

İlerj-l, nüfus,.t,ş"İl' gb,ffi,,;E liğn edemediklerimin sa-

vısı her vıl iki U"çJİ""lijv"";;İ;?İı Diğeİ taraftan, haftada bir

tişiyu hitap etsem,aİüİ;; "a"Uil,".,İ, 
ona durumu idr6k et-

tirebilsem, ve ne #;,;İ'F11.ı lJalÜni öğretebil::a._:"""
;#;T;;,uirır,ıız"ü;i;; bir kimseye hitaıı etse, ona durumu

idrak ettirs", r"puJ,tĞvG,İ Oğ,"tle,, dahİ sonraki hafta dör-

dümüz avnı şevi ;;İİdfi?;İi"d;'t,ttll< etsek, bu şekilde,

dünvadakl h".kur"'Hiil,;;,il a;h" ; bir zamanda fikirle_

rimİz ulaşmış olur.

Fertlerin gücü hudutsuzdur, İnsanların artık uzaktaki bü-

vük teskila.tlardan ;;J;;;;"yı bıiakıp, kendi oturdukları

*I-İa",JruT"nll"."l,'ş"vl",i düşünmeye bağlamalarının zamanı
"gelmiştiı:. Evine d9;:;';,t,;İ"İı"İı,İ İ""" ot,"yup bu h_ususta

malümat ectrnecegi kitaplar veren, o", a""dan haberdar

eden her kimse, lÇ[-ti"iİt Programının maksadına ulaşamama-

sına yardım ut_iş"oiil. };,ffi3 q"cti_sr"rrsızdır. Bu husustaki

çalışmalarımız.ln, f;;İ,İ;İ;,Jİ"U",aa, etmek, durumu id-

rak etmeıerrr, .rci";'uk ;; *ı"Ti, harekete geÇirmek esasl u-

,"l"J" teksif edilmesi icap etmekteorr,

kalabalık bir mitinede_ yapılan hevecan uyandırıcı bir ko-

nusma, dinleyenleri'^j"iJrı J"ö,raraı. 
-ütivük bir tePki Yarata-

bilir. Fakat uovle'biİJt,İl,i, toprağın İt,Ti,"ç duyduğu sürekli

yağmur yerine "oşİ" 
nİ,-,"l y""ll" ;;llp-eeçiöi tropikal fır-

tınalara benzer. İ;1;;;;Ğ,,,irrrr"t kai ti,=.[ töpkileri fsdaki_

rane ve maksat]ı bir çalışma *""", tahvil etmektir, Bu zor

bir iştir; ııeıe nti/u'i biliftit"üii"i".i"" trtniki, imkönsızdır,

Kısa bir müddet önce, New_ Engtand bölgesinde bir evalet

meclisine i,itrp iTijiş#.,.B.i. hrı.iı.rten tıaliı<ulade bir top_

lantıvdı. Zivaretim'inirrl.ırı.ıarı çok ivi vaPılmıştı. Salona gı-

rerken evalet ",İİ;İ'lİ;;;;_i*"" 1ğt"l,it etti, Salon v_e balkon-

lar tıklım tıklım T"ı;;a;."M""iii tiv"i"ri korrş.n"-ı büvük bir

dikkatle dinledi]er, Kb"ş-", ,o" "İaiği 
,aİrıan hep birlikte

kaıkıp b"ri rrrİ' *,"fi;İiii;,p* ;1ı.,J"[şi"r,,,,, tuttüıar, vaıi

elimi sıktı. tıecıis ;;"ffi;;qiı_? toır-ırra,ı"r. Aralarından bi_

;;;;f ;;,,"*ıi,'ĞL';;;-ii;l*İiİ:*,:l";:lTf,'-İ,'i}İi
al-.J olrnrştur, Anlattıklarınızı_ srzrn

Ö;h;;;İ-ğüzel bir toplantıydı bu,

Aynı akşam, yakın şehirlerden birinde yine bir topluluğa

hitap ettikt"r, ,o""l,t " ;\"l"İi" 
t"şJ"""*-v",nıma gelerek de-

,ii,'{ 
;:B;;;b# k;";ş*,,i,a"", ;l.ş*;; t}E'# J.lİ'Lt-

6el"a"" *nİa ise ne oldu, }_,]iüol
re-vlerinin t,ş",İ'a3id;i;;i ia"ı utıtun öğleden sonrayl, aca_

ba bu eyalette İ ;ffi;';İ it,J", edelim, yoksa tazı yarışı mı,
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dive tartışmakla geçirdiler. Bunu şurada demin toplanan halka
söylemenizi o kadar isterdim ki...,>

Birçok kimseler, böylesine ciddi bir durumun bu kadar
O""-rir' Ür şevmiş 

'gibİ karşılanm_asını, çok_feci tuluyorlar,
rİ""r-."e;".,', b, ,irİr-, konuşmalarımı 

-dinleyen her,yüz ki-
;;;; ;;l;;;rjokr, için virittii. Ne ,ar ki, bunu böylece ka_

Ürİ edip, ona göre çrl,ş-ryr_-ecburuz, insanları bu ğöreve
ııue ndıinae cöıneaömeyir. Her ferdi ayrı ayrı ele,almalı ve
vetiştirmeliviz. Bu yapıldığı takdirde, yayılma gücünün ne ka-
bar hİyret verici olduğu görülecektir.

sa.ik meselesi, komünizmle mücadelede son derece mühim_

aır. 
-guıu"acak oian saik sadece Amerika Birleşik Dev]etleri

halkını teşvik edecek bir sAik olmakla kalmamalı, aynı _zaman-
;; Ğü""' Amerika, Japonya, Arabistan ve Hindistan halkına
J, ia-ii o1malıdır. Bu uo-1gelerde yaşayan. insanların .komü_
nizmin aldatıcı cazibesine liirşı koymilirı için nasıl _bir söik
ia;drrf 

--i{avati 
önemi hai| olmasına rağmen bu sA.ik

bulma meseleji şimdiye kadar pek az ilgi görmüştür,

Bir defasında Teksas Mec]isine hitap etmek fırsatına nail
ol-rştu-. konuşmam, bu evalet halkının büyük. kalbliliğine
ilpıı.'üi, ornek ieşkil eden 

'çok sıcak ve canlı bir mukabele
gördü.

Daha sonra, Meclis üyelerinden biri bana gelip dedi ki,
,.Asıl mesele Hindistandıri onların Hindistan,ı ele geçirmele,
.İr," e"g"l olmalıyız!,, Bir an duryp_ dys_und^ü, _hemen cevabı
l;1;". .?Tr-r-, buldum!, dedi. *çok daha fazla para sarfet_

meliyiz!r,

«Şimdi, buraya bir mim koyalım,, diye.cevap .verdim, ol-
."ı. 

"-"-g;iivya,d"a 
da çok para-sarfetmiştini".., değil mi? peki

b;;"; ,.r" tryar., oldui Verilen paralar rrak,ta, komünist ta_

irit".ırrr.,,n"düşmanlarını öldürmek için kul]andıkları. silnh-
ları temin etti. boliwa,da, Amerikan Sefareti personeli, ko_

münistıerin liderlik'"ttlgı öfkeli nümayişlerden, _utanarak
l;ç-;k ;;runda kaldı. Demek ki paralarınız buralarda pek işe
yaramamış. Ne dersiniz?r,

Dünyanın bütün parası bu işe hasredilse bile, !u parayı
pereken ver]erde sarfedecek feragatli ve çalışkan bir kadro
'furulmazsa, hiç bir netice alınamaz.

Hür bir toplumda muhtelif saikler ferdlerin davranışları_
na tesir ederler. Bunlardan birincisi .&6,n, siikidir. Elverişli
muhitlerde bu söik son derece tesirli olmuştur. Bolluk
,"ii.-i. ve milvonlarca insanrn maddi refahını arttırmış_
?i.. a"crı. öyle ühalar vardrr ki, buralarda k6.r saiki insanları
t a"el.efe geğir-eye yetmez. Para, komünizme cezbedilmiş ay-

150



dın öğrencileri, bu kanaatlerinden çevirerek aksi.fikre fedak0r-
ca bağlamaya k6,fi gelmez. Onları cezbetmek için çok daha ide-
alist bir söik bulmalıdır.

Aydın öğrencilerin komünizmin cazibesine kapılmalaTı III€:
selesi sadece parayla halledilebilecek bir mesele değildir. Mer-
kezi ve Günev Amerika'da bir öğrenci kalkıp da, <.Ben ko-
münizmin aleyhindeyim, çünkü komünizm Amerika'nın büyük
iş adamlarının menfaatlerine aykırıdın, veya, <.Ben komüniz-
min aleyhindevim, çünkü komünizm benim şahsi bir servet
yapmama engel olun> derse, arkadaşlarının çoğu onu hor gö-
rürler. Komünizm aleyhine ileri sürülen sebepler,.bu sebepleri
verdiğiniz insanlar için bir mönA ifade etmelidir. Oyle bir mu-
kabil ideoloji bulunmalıdır ki, bunu savunan öğrenciler, arka,
daşlarından saygı görsünler ve ortaya, bir tartışma zemini çık-,,* 

;:;'ideolojik kuwetler pek çoktur. Bu kuwetl"ra"r, g"-
niş ölçüde yaygın o]anlar arasında, din, milliyetçilik, ahlök, aile
sevgisi, ve genel iktisadi refahı arttırma isteğini sayabiliriz.

İlk bakışta insanı şaşırtan ve gayri mantıkİ görünen bir
durum daha vardır ki, o da şudur: Geniş bir manevi kültüre
sahip olan insan]ar manevi unsurların teşvik eüci kuwetinin
farkında değildirler. İl<tlsaal şartİarın düzelmesi gibi maddi bir
siikin çok daha tesirli olduğuna inanırlar. IIalbuki diğer ta-
raftan, komünistler tamamen materyalist olmakla öğünürler.
Dünyada hareket hllinde maddeden başka bir şey olmadığını
iddia eder]er. Fakat, insan kitlelerini harekete geçiren çeşitli
kuwetleri çok iyi anlamışlar ve bunları büyük bir maharetle
kullanmışlardır. İktisadi gelişmenin cazibesi hiç bir zaman ko-
münistlerin favdalandığı tek siik olmamıştır. Hattö onlar mil-
liyötçiliğin cazibesinden, çok daha müessir bir şekilde fayda-
lanmışlardır.

Kısaca, öyle garip bir durum meydana gelmiştir ki, güya
idealist olan hür dünya, komünizmle maddi bağışlarda bulun-
mak suretivle savaşmaya çalışırken, materiyalist olan komü-
nistler, dünvavı idealist vait]erle fethetmektedirler. yüksek
mevkilerdeki Amerikalıların çoğunlukla kabul ettikleri bir
fikre göre, bir dereceye kadar iktisadi emniyetlerini temin et-
miş insdnlara. komünizm cazip gelmez. O halde komünizmle
savaşırken takip edilecek yol, h6len komünist tesirinden uzak
bulunan memleketlerin iktisadi durumlarını düzeltmek olma-
lıdır.

Böyle bir iktisadi temele dayanan bir mücadele programı,
baştan muvaffakivetsizliğe mahlrümdur. Gerçi açları ve fa-
kirleri beslemek Hristiyanlara yakışan bir davranıştır. Fakat
bir insanın karnınr doyurup sırtını giydirdiniz üye sizin iste-
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diğiniz gibi düşüneceğini sanmak, Hristiydnlık,değ1l,,Y3,Ti,-
oıi.. ri.rrı tok bir üomünist de, aç olanı kadar tehlikelidir.
Hatt6 belki aç bir komünistten daha iyi çalışır,

İnsanlara va.şamaktan bile önemli gelen_ şeyler vardır, Me-
seli dindar ırintli, açlıktan ölürken bite mukaddes ineğini bes_

ier. Dindar Müslümin, İslimiyet için seve seve canını verir.
Hİ.ırtıv""iarın dinleri' uğrunda caiııarrnı vermelerinin tabii
karşılandıgı zamanlar vaidı. Demek ki dini itikatlarda kuvvet_
li bir söik gizlidir.

komünizm, bu idealist kuvvetlerin amansız düşmanıdır.
Komünizm şu veya bu dinin değil, bütün dinlerin dü§manıdır,
Her mem]eketin millİ birliğini imha gayesini güder_ Neticede
evi. ailevi ve bütün ah]Ak 1ıe prensipleri ortadan kaldırmak
amacınd"ad.ır. İşte burada, komünizmle mücade]ede çok mües_

sir birer s1ik ieşkil edebilecek, işlenmemiş kuvvetlerle karşı
karşıya bulunmaktayız,

Şı_rrasını be]irtmek ]özımdır ki Amerika,da idarenin, h6.1i

hazıi şeklivle, bu mücadele s6iklerivle temas imklnı pek azdır.
Anayasa idaresi. yetkileri sınırlı bir ida_re _şeklidir. Din ve dev_

İ"İ lİl"ri kesin bİr şekilde ayrılmıştır. Hükümet, m_uayyen bir
dini iopluluğu herhangı bır üıkeae seferber edip de komünizmi
bertr.af etıiek için bu topluluğun kendi dini menfaat s1kin_
den favdalarr-rİ. Böylece, de- komünizmle mücadelede hü-
kümetiiı rolü sınırlanmıştır. Fakat hükümetin yapamadığını
fert]er ve topluluklar yapabilir]er ve yapmalıdırlar. yapılması
gereken iş iİe, her mÖmlekette, komünizme karşı başarılı bir
İıucadelevi sağlayabilecek sliklere sahip ferdler ve.topluluklar
bularak, 

'onlaö 
çalışmalarını tesirli kılacak bilgiyi ve haber_

leşme araçlarını sağlamaktan ibarettir.

Hür memleketlerin üniversite]erinde okuyan öğrenciler en

müessir komünist aianları arasında zikredi]ebilir. komünistler
bu öğrencilerde gizli yatan kuweti anlamışlar, _onları hjzmete
alıp letiştirmişlei ve komünizme kendi memleketlerinde mü_

"rrir"bir'ş"kilde 
hizmet etme]eri için lüzumlu olan şeyleri te_

min etmişierdir. Avustralva,nın Rhodes bursundan faydalanan
öğrencilei için, tahsil mak_sadıyla İ_ngiltere,ye gittikten,sonra,
.fvustralya,ya kendilerini komünistliğe vakfetmiş olarak dön_

mek heme, hemen bir itiyat hnline gelmişti. Bereket versin
son yrllaraa bu temavül aialmıştı_r. Fakat komünistlerin kim_
iesiz'ecnebi öğrencileri hizmete almak teşebbüsleri devam et_

mekte olup ekİeriya başarıyla neticelenmektedir,

Birleşik Amerika,nın orta Batı eyaletlerinin birindeki bir
tıniversitede, bir konuşma yaptıktan sonra, Afganistan,dan

-tiura"ı" yoluvla gelmiş bii ögrencinin alenen ve sıkılmadan
komünizmİn meziyetlerinden bahsetmesi beni epey şaşırtmış-
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tı. Sözlerini şöyte bir iddia ile bitirdi : ..Komünizm ilimdir.
Siz kendiniz de söylediniz bunu. Konıünistler ilimde herhangi
bir gelişmenin işlerine yaradığını söylüyorlar. Öyleyse ya ko-
münizmi kabu] edin, yahut ilmi ink6,r edin.r,

Şöyle cevap verdim, <.Kundakçılık ateşle yap:hr. Kabul
ediyorum. Zaten bunu herkes bilir. Oyleyse ya kundakçılığı
kabtıl edip kundakçı olavım, yahı-ıt vemeklerimi pişiren, evimi
ısıtan ateşi ink6r edeyim. Bı-ınu mu söylemek istiyorsunuz?>,

Amerikan üniversitelerinde talebe]eri teknik bilimler sa-
hasında yetiştirmek knfi değildir. Onlar, aynı zamanda kendi-
lerini h.ürriyete vakfetmiş birer insan haline gelmelidirler. Bu
mümkündüİ. Çıinl.,i bu talebeler, tıpkı bilgi gibi, arkadaşlık
ve sevgiden de nasipierini almaktadırlar. Yabancı memlekette-
ki bir öğrenci ise ekseriya sevgiden mahrum olup memleket
hasreti çeker.'Komünistler onlara sadece Marxist - Leninist
ideolojisi aşılamakla kalmazlar, aynl zamanda çok misafirper-
ver ve dostane davranırlar ve sosyal faaliyetlere 'katılmalarını

sağlarlar. Bu şekilde hareket edilmesi, kimsesiz öğrencide,
]<endine bir fert olarak kıvmet verildiği intibaını uyandırır,
kendisini önemli bir insan o]arak görmeye başlar. Komünistler,
öğrencivi komünizme kazandırdıktan sonra onu organizasy_on
vİp-aİ ve kerıdi vatanında komünizme hizmet için gerekli
bilgi ve vasıta]arla teçhiz ederek uğurlarlar.

Komünistlerin esaret maksadıyla yaptıklarını biz Hıristi-
yanlığın hürriveti için avnen tatbik edebiliriz ve etmeliyiz. Bu,
nun İİpik bir misalini Washington eyaietinin Seattle şehrinde
tanıştığım Hindistanlı bir mübadele öğrencisinin hikAyesinde
bulablİriz. Bu öğrenci Washington Lİniversitesinin felsefe kıs-
mında doktorasını tamamlamıştı. Yakışıklı bir gençti. Ferdi
htirriyet prensiplerine bağlı. çok calışkan bir öğrenciydi. Evan-
gelist meİhebine mensup bir Hıristivandı. Doktorastnı tamam-
ladıktan sonra. Birlesmiş Milletlerde bir iş teklifi aldı, Müref-
feh bir Amerikalı gibi vaşavabilirdi. Fakat o Hindistan'ın
Kerala eya]etindeki evine Cönmeyi tercih etti.

Dönmesinden kısa bir müddet önce, Kerala'da seçim ya-
pılmış ve bu eya]et komünjst bir hü]<ümet secen ilk Hindistan
eyaleti olmuştu. I{indistan'daki eyaletler arasında, en münev-
,er ve Hıristiyanlığa en faz]a bağlı olan zümrenin vaşadığı
Kerala'da komiinist bir idarenin iktidara getirilmesi doğrusu
beklenmivordu. Fakat hakikat srrvdiı ki. Hristivanların ekseri-
veti, komünizııin hakiki cephesi hakkında bilgileri olmadığın-
dan a]datıcı ve fakat parlak ]çomünist vaitlerine kapılmış ve
lçomünistlere rev vermişlerdi.

Bahsettiğimiz öğrenci, komünizmin mihiyetini ve maksa-
dını anlamış bulunuvordu. Vatandaşlarını bu hususta aydınlat-
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mak icin elinden geleni yapmaya,karar verdi, Kera]a hüküme-

il':il:;;i,iliı.ti"""" ti", ",.,;;;;ii 
alt ı nda ve Hindi stan anayasa _

s,r,,r, çurçevesi dahiİ#d;-;;ü,İ;l bir mahalli hükümet olduğun-

dan. Hıristiyanlar t,İİİ"tE-J-İ hak]arına sahiptiler, Bu öğren-

cinin mensubu oldu'#ı'ır^.iriıi; ei:nul ..oıi"yanın .Işığı" adlı

bir dergi ç,kr.*,y"İ;şjİ'H;m-öğrenci ve kendisine yardım

edenler. en iyi a,t,-ıio?;;İ;t ",;;İ"; 
aldı]ar, Kendi lisanlarına

tercüme ettiler ," k;;Ğl;ii"ri"-viıa,rma siyasetlerini hiçe sa_

varak dağıttılar. Onları bunu yapm,ya İ",Üede", inandıkları

İ{ıristiyan dinivdi,

Birkaç ay sonra aldığım bir mektupta şunları yazıyordu:

..Kuru kuruya -, ı,l,İİİ"?oruz, yoksa gÖ,ce]itu, bir şeyler ya-

nacak mıYız? Si, d;;;;i"j"-uiııvo.y; ,i, Hindistan,ın fethi,

Amerika'nın l,uşatİİİl"İİ "" ele göçijmesi hususunda atılan

bir adım ae_"ı.tir]'iiJi.ü;rtü Hı"aırlr",, si]ihla, bombayla,

püdümlü mermiyle T;ğt];.;9it]*ı",, }oiog.atırrı". dergilerle,
-pazetelerle fethedi}ori"i.,birıIn Kerala,da bir tek şanslmtZ Var,

Komünistle, yrı.rria"r,;;"i r;çi.ı.." gii_"ı. rorunda ka]acak_

lar. İşte o ,r_rr,,tlüt;,iliik;ii", n,i]ri,ılrsa, şid.det kullan_

maksızın saf dışı J$ii.i;;"i"ri. işı"-o"iı.ı' iaiafı Ş.u.ki' hal-

ka hakikati anlatJÜlİİı"",1,1 sağlayaÖak-vasıtatara ia],1| 
ae$-

liz. Komünirtlu.i"Tİ'i",İ";;;tİ\ eiini"t gazete ve yine pek

cok dergi ,u.. gi,u] hlİİ1,lİİ ",l,t"i ^İİ" 
shglayacal,, demok-

iasi ve hürriyet p';"ili;i;;;ne uagı, "e 
rı,riJtıyanlık temelle_

rine dayanan bir ?;;l#,;İ;;;;+:l;*"da yardım edebilir

misiniz?,, Bu işin ?e kadir masrafa 
-*J- oı"'eı hususundaki

;;;;;; "";rb"", 
50,000 dolar dedi,

Bu kadar büyük bir mebiöğı toplamak mese]e idi, Neır

York'daki çol. nti'vÜ'l, Üİ, ""l"ttu_"",y"İd,, 
talep ettim,_ Bu va-

kıf üvelerirri, uiiji.tir,^,,, ı gi eo.t"e.diı.ierini iraber almıştım,

vakıf vetkilileri H;ş';; rİ*ii"i.davra"d,lar. pro,gramı bü_

vük bii ilgivle di#;İı";;-İo" au,u,u takdir ettiler, Sonra,

*Proje harikullde";j;;;;,;-ve ç9\ U"C""-"*ize rağmen, bu

hususta .ir" vu.d',rrl"j##&ir. ,;i_ı.tı §, Hıristiyansınız, Hin_

]Ştlİr; a, Tİn''işl erine karı şam ayı z," de dil er,

onlarla münakaşa etmeye ,çalıştım. 
..Ne yaptığınrzın far-

kında mısınız? S|;İİ'si,, -ö,sl,L,_vİİ,İe virmi beş nisbetinde

arttı rm ad.ık*". ";ti,lrl 
;,, i;;;tGl rri"aı*tili,, gön derecek adam

bulmakta eiiçıiiİtİı<İİİı"ı,İ,avİe__1ı]riz 
Böyle bir şahıs,zammr-

t*ş[t**tŞÇtpş,şt*şıı
t,ıŞ,l;ltl;':Ş-"fp trii{ ## au"i* ;,ti;ı t§;
;;;;;a;" seçtikleri binlerce komur
görevlendirivo,ı"İ,'O"İ;;; b; konuda son derece zengin neşrl-
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yat]a donatarak, köylere yolluyorlar; onlar da, köylülere yer-
yüzü cenneti vAdederek, masum insanları kandırıyorlar .Bizim
böyle binlerce ajanımız yok, fakat uğrunda fedakdrlık edebile-
cekleri bir söike sahip bir kaç yüz adamımız var. Onlar din
siikiyle kıımünizmin karşısına çıkıyorlar. Komünizm onların
dinleriııin. hürriyetlerinin düşmanıdır. Bunun için, gidip
vatandaşl:ırını komünizm'in tehlikesine karşı uyarmaya çalışı-
yorlar. Be]ki siz bövle sAiklerle hareket etmeyi tasvip etmi-
}*orsunuz ama, orıların yaptıkları işi beğenmemez]ik edemezsi-
niz. Buna rağmen tutmuş, ..Onlara yardım edemeyiz, çünkü
on]ar Hıristiyan,r> diyorsunuz. Peki ama, siz yardım edesiniz
diye bu adamların Hıristiyanlık]arını el]erinden alırsak, onla-
rın zaten mücadele etmek için bir sd.ikleri ka]maz ki. O zaman
neye yardım edeceksiniz?r,

Aldığımız bu cesaret kırıcı cevaba rağmen, biz, yrne de
Hindistanlı dost]arımıza yardıma azmettik. Çünkü an]arın da-
vası bizim de davamızdı. Böylece, gazetenin ilk nüshası 1959
Ağustosunda satışa çıktı.

Bu birinci saytnın bası]masından çok az önce, Kerala'da
buhran saati geldi çattı. Merkezi hükümet, Kerala'nın komü-
nist hükümetini iş başından indirdi, ve veni seçimlerin altı ay
sonra yapılmasına karar verildi. Yeni doğan gazete, böylece,
hem büyük bir fırsat ele geçirmiş, hem de müthiş bir sorumlu-
]uk yüklenmiş oldu. Işte, bilgiye ve müsadele siikine sahip bir
grup. müessir mücadele için gerekli maddi yardımı alabildiği
içindir ki, bun]ar oldu. Hür bir cemiyette, böyle saik]er pek çok
olup, görünüşte mütenakız dahi olabilirler. Onları yok etmek.
değil, işlemek ]özımdır.

Şahsen. benim iki tane söikim vardır. Önce, pek çok sev-
diğim bir karım ve çocuklarımı düşünürüm. Komünist]er bun-
ları hasta. sosval hayvanlar olarak telikki eder]er. Bu günkü
inkişaf hızıyla, komünistler bir nesilde dünvayı fethetmiş ola-
caklar. neticede karım ve çoculılarım, arta kalan buriuva sı-
nıfının mensupları olarak, tarihte lAnetle anılacaklardır.

İkinci olarak, Hıristiyanlık dinine mensubum- Allah'a, A]-
]ah'ın lütfuna, İsa'ya. İsa'nın halaskArlığına ve İnci]-i şerifin
öğütlerine inanırım. Komünjzm Allah'ın, rsa'nın ve onun lüt-
fettiği dinin düşmanıdır. İşte bu il<i hakikat, beni komünizm'-
in ilerleyişini durdurmak için kudretim dahilindeki her şeyi
yapmaya sevketmiş ve etmektedir.

Bu bir coğunuzda mevcuttur. şöhretli bir ortopedir cerra-
ha komünjzme dair bazı sev]er anlatmıştım. Bana şöyle dedi :

..Her sabah kalktığımda. bakıyorı-ım ki bir milyar insan bizi
yenmek, imha etmek için çevremizi sarıyorlar. Tabii bu hiç
hoşuma gitmiyor, onun için kendi kendime <öu imkönsrz,, di-
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hazırdır.
komünistlerin i]erlediğine dair c]eliller yanlış değilse, bu

adamın hııreketi sadece ta[dire şay11 değil, avnı zamanda son

derece mA,kul ,. ,"lİĞ ;;İ;rgil Ne çJre ki insanların çoğu

bu delillere irrr_,yoiü.,i1="riJı.l"i,.,, ..".,,ror] ar. f akat asl ın_

da inanmıyo.1ur. l,İJ,,"İ"a, komünizm tenaidinl bertaraf et-

mek işine bütün ,;;;j;;;;i ve maaai imkln]arını tahsise ha_

zır olmaları icap J;İİ. f;rel,eleri*izi, güv,a inanal_E^ı;nlz tl-

kirler ile bağdaşt,.,,lŞ" kada,, bizi seyreCenler, samimi olma-

dığımızdan şüphe #;'"İ;";" l" tu""" bu şüphelerinde haklı

olacaklardır.

BİLGİ:
En mükemmel siikler bile, bilgi ile desteklenmedikçe ye-

tersizdiııler. Nesilleil;y;";; anaıar çocuklarını çocuk felcin-

ffi,";;;;rrtiı.*k,iö;,;;.i;,şlar, 
_fakat 

bunu nasıl yapa_

caklarını bi]medikleri için buna muvaffak olamamışlardır, Bu

hastalıkla rrrrr-u"i-i.ğ",,- """rı. .devaml 
ı ÇalıŞmalar neticesi

elde edilen nilei,,y"sİ"de'dogmuştur, Komünizm'den şiddetle

nefret etmek "" ";;;;;;d? 
-f-+,"da 

olmakslzın ona sada_

katle hizrnet etmeii'r,ıti*ı.ti"Jtı.. çocuk felcini ortalığa saçan_

lar ondan nefret "alv"İİ"a, 
F;k"İ bu onların hastalığı başka-

larına bulaştırmaı;;il^;r;i-olmamıstı. onlar, hastalığı yav_

dıklarının rrrl.,.Oİtİİl Jİgildl19,, Avnı durum komünizm için

de virittir İ.rurı"i ı."o_t,"ir_ı farkında olmadaiı yaymakta_

dırlar.
Komünizm alevhine bir takım sd,iklere sahip_iırsa-ırlar bu-

lunduğu zaman, "İİl,*'UİÜ "",ryflgl,, 
Bunu mümkün kılan

yollardan Uiri Uu l<lıİuj,İİ "*,İ",al,, 
Komünizm hakkında

yazılmış olan bu çeşit eserler pe\ çoktur, Bu eserler okunma-

lıdır. Okuıımakla'nJ *, kazanılacagı gibi okunanları tartış,
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vorum ve aklımdan çıkarmaya çalışıvorum, Mesleğim icabı,

ğ;;aJ"; t;;i.İİ.';;"İ,u "" t,al<il<itleri olduğu gibi karşılama-

;;,;1,;r*;;a,.. t"ı.Ji 
*bu- 

emare ötekilere benzemiyor. onu

i"iı.Tı.""Jiv"."-, trı."t ondan kurtrrlamadığımı görüyorum,

İİ"l-v"rJ""peşimae"- geİiyor, Sonra kendi hayatıma bakıyorum,

İİ;;,İ"; l"' İÖ""1.1 r.ı"ma 
" bakı p <<onl ar,ın istilbal] erini teminat

,İİr"" "1-ot içi, 
ne yapıyorum?,3. dive kendime soruyorum,

Evet, mesleğimde lİ"İlİv"'^j*, .İyi,Ui, İsim yıp.ıyorum,,çok şü-

!<ür param .r"., u*r-1,omünistlÖr başımıza gelirse bunların ne

favdası oiacak? Mühi;- ;i;. şey komünistleri durdurmaktır.
İİİıİ"ı.ı uiil; il*.ta hiç bii iey yapmtyorum, Ne yapmam

lözım geldiğini biü;;;;; "_ot 
i5ei"rimek niyetindeyimt ve

öğrendiğim ,r-rr-o,İo ne pahasrnİ olursa olsun yapacağım,>>

Bu cerrah, ailesine-ru ,"triir"a karşı.vazifesini ylpı"_nak. için

;;";, ;;;ı"ı."il"ı't"rı. "t-"y", 
mad-di ernniyetini feda etmeye



mak da, ]<onur,un daha iyi anlaşılmasına yardım eder, Sarih

Uİİgİ"i"' yerini hiçbir şey alamaz,

Komünizm okullarda öğretilmelidir, fakat bu öğretim ahlö-

ki bir esasa daya"_lii]r],i""l ı.omünizm alternatif bir ikti,

sA.di felseİe olarak j"elı,-nı, irtınart sistemi olarak öğretilme_

lidir. oğretımin gaiğ^ öer"""lıuri komi.inist diyalektiğinin al_

datıcı tesirlerinde"'k;;;;;k ,e o,]ann benliğinde , 
hürriyete

daha büyük bir b"ğİ;^,k ;;,atmaktır, Bu öğrİtim tıp okulla-

rında kans".,o,J.'"*i,'oe."iiiji$ şekilde,- y6,ni_komünizmi

bertaraf etmek "."ritıl".i"? 
kuruImuş olmalıdır. Sadece kapi_

talist ve komünist tk;;;;-.i;;emlerinin bellibaşlı öze]likleri_

nin mukayesesini y;;;; ;;riarındaki tezatı gösteren bir öğre_

;il;;il;ö"" tutiıIo'uTijir. Htı. bir cemivette taıebeıer devam_

lı olarak hürriyetin';;.n,a,ğ, imtiyarıaiın zevkini _çıkardıkla_
rindan, onların bu gibi"imtğazlarİ ihtiva etmeyen bir sistemi

,Avıkı ile kavramrıl;' ;;;-,oıu.rı.tır. Komünis1 ekonomisinin

i#.frı,'ı.L,;;Lfi ö;;iıiı.ı".i r".ak.hürrivet vıldızı ile aydın_

latıldıkları zama., ;,;iŞ;;;i p"rıriıur. Kbmünist istibdadının

;;;;İİ;.İİçlnde ise, b-ayagı ve yavandırlar,

Khrushchev, Amerikan halkma. Rusya'da,g"lil_ y_"lqi,i"i"
va]<ında ı<aldırılaciği"l'.-,ıvı"".,ışii. a_"riı.an toplumu. için bu
.cok 

arzu edi]en bi;i;, giu"ı gor,ir*ektedir. Komünist istihdadı

;İ;;;-e;;, 
"""ieiri"in"kaıJırıımasi 

_ise bir hile ve hayalden

ffii;;; ;"v a"ğiıair. Büyük Amerikan sirketlerinin, memur_

larından gelir vergİsİ ,T;r; ihtiyaçları voktur, Halbuki Ko-

münist partisi, büiLn Rus e"konomisini indisarı altına almış bir

sirkettir. Bütün ü;;;;i r," _aaşıarı parti ayarlar. Paıti, hiç

İİİ. ."İİİia";1a" ";;;;;-l,,i"]- 
göimeden yüzde yüz nisbetinde

Ui, İ"t,ş vergisi ihdas edebilir,

Eğer öğrencilere komünist eko_nomisinin gelir vergisi ol-

*aa]İ"işıeŞebilecŞ ;ği;iiit. de. Komünist Partisinin müste_

bit rclü ögretilmeX,"'1,İy1ll, bir hata işlenmiş olur, Daha

iıüçük yaşta, tlgre"cİİer ş"" h""" sarih Ölarak bilmeliürler :

Ya hürrivet, v, i3i"]ik,,So",ı"rı, onlara komünizmin aldat_

;;,'İ;h;İÖ İ," l.al" yapma tekniği öğretilmelidir,

Bilgiyle beslenmeyen sevgi bir.möna ifade etmez, Kali-

ro.,."lvr?a," uı. ı.iiir",.1ın1"t,"i bilginin ]üzumu hakkında bir
konferans veriyordum, Konuşm3m bitince, bqş_ pupq3. - her

halde korrş*"_,r,*;;;ş ;übileceği herhangi bir kötü tesi_

ri bertaraf etmek tımiiıı il-e _ vaız vörmek üzeie ayağa kalktı.

ş";jiği ;;,r, *i,"yJi;-u; büyük kuvvet sevgidir,., konusun_

daydı. Dinimizin iiü;,,; büa,i" kullarını sevmeyi buyurduğu_

;; söyledi. Herkes Allah,ın kuludur. Komünistler de Allah,ın

kuludur. o halde komünistleri de sevmeliyiz, khrushchev de

Allah'ın kuludur. O halde Khrushchev'i de sevmeliyiz,
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Toplantıdan sonra baş._papazla konuşmaya datdık. O, pek-al6, farkındavdı ki, soyıeaııiıei:i ütr" öiıem"le ii;J" ittıgı.nnokta ile, yini bilgjye ihtiyaç 91;"ğ" hususu iie bağdaşmıyor-du, Maksadının bunu dem-et'oıma8ig,nr, fakat benim de, bil-giyi sevgiden daha 
-yüksek bir -;;r;F"y" ;;k;;;;;ini !,,r,ı.,-düğümü söyledi. K-endisine, *g;";-1ori,."" hiç b-ir--Ş"f ıtuauetmez" dedim. <,Zira bilgi olmadanİevgrnrn manası yoktur. Birana bütün vaktini evli-dını öpmekie glçirse, takat"onıı-çocuk

|el,cine karşı aşılatmasa, o"" i;.i;-;""si sö;t".;ii oi". mu?Sokağın yüz metre ileriiinde, ç,ıj,.-,şiıir"..".ü ı.j*,it nı.kıza kıvasıva tekme atarken- gb$üğü;iizü farzedir. §ir='r.ry,Varlncaya kadar küçük kız ö]ecek. ğlinizde ıiltüf;k Tu}. e,ıy,le bir durumda sevğinizi nasıl gösterİrsiniz?,,
İhtiyacımız ol,an_ seygi başpapazın sofuca bir 16f ka]aba-hğı içinde buvurduğu gibı serei'aeğiı,. nıiei-ı;^a".Lı.iu"-ış

!ı^1 
s9_vqıair. Bil gis j i sev gı ı.orafr r ; se?gisiz Eiı gi 

-ıru-dirrr-ır--
den mahrumdur. sevgi ve bilginin hei ikisini"de ihtiva edenbir terkibe ihtiyacımıİ vardır]

Komünizmle savaşmak hususundaki her program, komü-nist Jikir, aksiyon v_e teknigini baştan sona kadar tetkik esasıüzerinde olma]ıdır. Bunları-anladığımız zaman komünist diya-
1 gkl;ğinin 

. 
karanlığı,n$a görmeye ıiuvaffak 

"ı"nii"""ıç'"i,ış-r-nın taktiğini keşfedebiıeiqı<.. yö plAnlarını ır"re""r- ;ğrr^trnı"-cek bir program hazırlavabiliriz]
TEŞKİLAT:
TeşkilAt komünizmin başlıca özelliğidir. Kornünizm, teş-kilAtglığııı. başıbozuk ekonomik r" ro.yiü ı."""uti".u-e;;neri-

dir.,.TeşkilAtın_ teşkil6tsızlığa karşı gaiip ga"cegi- mrj;., b;
ş,"y.di.. onun için bir anti-komünlsl piog-ram,n" da teşı<ııata
ihtiyacı vardır.

. Herkesçe benimsenmiş bir görüş, teşkititlı bir anti,komü-nist progr_amda, en büyük }aruretin, 
-bı.lit 

oıdugu 
-rrıeri.eınau-

dir. Şu mülAhazanın, her branşındaki işadamlarr"a."rirrJ, ğerişbir alika ile karşılanacağı muhakkakiır; *ı<om,ı"lr--nltun
dünyanın düşmanıdır..Hui bır toplumun her sınıfıni" atış-"rrr-
9,,., {9- _teşebbüsün,. hem emeğin düşmanıdır. Protestan'olsun,Katolik oJsun, Yahudi olsun, Hintıi oliun, İsldm olsun rru, ji"ı"
düşmanıdır. $yrıca, pııttp serbest partilerin atışmani-oüugu
veçhile, Cumhuriyetçi,v.e.Demokrat partilerin ae mııştereı. diı"ş-manıdır. komünizm,- bizim böyle dünya çapında d'üşmanımız
olduğuna göre, _ayrılıklarımızı 6ir kenara bır'akıp, uirıik oıarak
9rrr311, mü9adeleye atı]mamız gerekmektedir., b'öyle nır iiı<ir,
i|erj. sı1$$üğü zaman_ geıiş akisler uyandırır. rİl<at aslında
üç Jiralık bir banknot kadaf.uydurmadir. İnsan toplumlari ay-rılıklarını bir kenara bırakırl_aisa, kendilerini hareıete g"tı.ör,
sAik]eri de bir kenara atmış olurlar. Dolayısı ile, bu ş"ı.ıftu m-

;,
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i.uıan bir teşk_iıit benzinsiz bir otomobi'_"}."j1ffiİ#"ff İ;Ş,1:.
tin dinamizmlnl sağlayan şey, insanlar

d "' rr',,' ol a rak, müşte rek -b 
l1,5:l:] },O ;, :ff l:ı'İİol" 

uh,i?|,","

kurulduğuno t"rr",j§ii-I.,k"t"ııı.ıerin vi_cja"i"a,ı,i hürriyet

Hlt#şl"ı;1l;,et§şş$J:+*ry*t'nŞ:*.iliillTi:}sIna
wet mefhumu ıSe, J

a;; ;;,. Ş ay e t y, g;İ,i,,,i ffi i,*, _t 
İ,\iI'§ "y#Jei#*l"j

#tŞ.İ*:l jli§f *1T,Ş'4"|q::y;^LJ*ıAt",_"""::1.oı"-
H ;;*;:* T: i}l}ffi#,1 *;:*ıİ j[r,4Ş,,1ffi
İ:ltİt, 

-İi"İ'*?rf,ili;;;, 
w s,+r, . "1"" 

l;rı'- teşkilatlarda Çok

İi'"İŞ'İ.tı"-.İr bir şekilde çalışabilirıer,

Hıristiyan"*|""*,",c,.?,li,il;Jf ş:H;,_,eil*",,,"rr;
sehrindeki Tower
i'cin kı,ırsıa, ur-,*İ,'- K,;J;T . ola"t-Ö-- İaz|a s_ayıda Ka-

tölik d"rr* etti, }İursİ]İ^Littll,t"" ,l"İ" Katolikler, müşte-

rek bir Protes,"İ'-İ"İ3İiı, İfİi:T"r"nist teşkilötı kurmayı

tıararetıerrr,r"t#ii..öril,",uor'",'_,[o;',',Ll:a**t;','"},;-

'm ,*|.ftrj,ül*ı:il,"i},?!}F:H*,trij"}*l"rc:ıtı
ıta***ıyr,tu*} j:F["*Tıü#,rıx"et'^rı,l,:,x
arzu edilen netıc
l"iı.i,,teşkiıitınEJ;.;;.",",,'l",ç:::,;',fJffi İ*iğ;,l"Ltİ$İi'rT-

ti',iiJ ?f ';:$ :i: iX, *. "**:i ! ":fül 
iŞ;ffi *, e, 6 u un sur-

ıarıntopyexm 
j"5t!ğİ,i*ll:l,*şl{ll j'",şn":?'-T*:

bir düşman mevzuubahis olu,nca durı

kir, fakat t,tnio"1İJt""un böyle olduğu bir-gerçektir,

Ben katoliklerin bir katolik teskilötı kurmalarını, bu şe-

*ııae-linaau,".,iil'fu!ffi j:l'hnŞ,:tl,iilr'"1"ö]i
bulunmasınd_an.
d e n hi t ap e de n iie ĞjJ ",ı,,i 

iı 
",i,? : li,,ili; İ,T3i,;" i;t *j";jllİ;

fdff :f jıt!l.i*;ıJş.::"9,"jıii#,g**;§ış**L:3

H,*T,J"Ji}'i*iii]ii;h.t;,,hTö;,1;K;i;iiil=rJoıığ",iıo_

;f,tril#:r*f**[t:tİ**İşş,,ru:*,{*il
İİri 

-İİ""çlarına "aykırı hareket etı

dini inancından kuvvet almakta ," topiu bir teşkilöttan daha

*li"rri, olabilmektedir,
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Teşkilit birliği bir hayalden ibarettir. E]zem olan şey bir-
lik değil, çokluktur. Hür bir toplumun birliği, onun çeşitli fark-
]arı ihata eden bünyesinde gizlidir. Her topluluğun yapısındaki
siiklerin muhafaza edi]mesini sağlayan ve onları hürriyet ve
kurtuluş savaştna yönelten ayrı teşkilitlar tesis edilmelidir.
Komünistler bunu çok iyi bi]irier. Onların, her biri başka bi:
sAik üzerine kurulmuş, ve hepsi de komünizme maske vazifesi
ğören sayjstz teşkilötlar vasıtası ile faaliyette bulunmalarının
sebebi budur. Onun için her dini, mesleki, iktisadi ve kültü-
rel topluluk kendisine ayrı bir mücadele programı hazırlama-
lıdır.

Tabii, komünistlerinkine benzer totaliter bir teşki]At kur-
ma temayülü her zaman vardır. Oregon'un Eugene şehrinde bir
konferans verdikten sonra, talebelerin birinden şöyle başlayan
bir mektup aldım, <.Dr. Schwarz, seni iki yüzlü herif seni! bize
gelip komünist teşkilötının kudretini, fikirierini ,gaveye bağ-
üılıgını, disiplinini öğrettin. Komünist liderin oturup nasıl her
ferde muayyen bir iş yapmasını emrettiğini, ve ferdin nasıl bu
emirlere ne pahasına olursa olsun itaat ettiğini anlattın. Sonra
da tutup, seİrelik üye aidatı 10 dolar, ömür boyunca üyelik
aidatı 1Ö0 doıar o]anbir teşkilit kuruyorsun. Bu şekilde onlarla
nasıl savaşacaksın? Biz de komünistlerin teşkilAtı gibi disip-
linli, otoriteli, mensuplarlnın yapılması gereken işleri ne paha-
sına olursa olsun yapacakları bir teşkillt kuralım."

Kendisine verdiğim cevapta, bu duygularını takdir ettiğimi
yazdım. Bana iki yüzlü demesine itiraz etmedim, zira bizzat
üen kendimi çok defa öyle görürüm. Bunun]a beraber, kendisi_
nin totoliter Lir teşki]Atla Hıristiyanların vicdan hürriyetleri
arasındaki tezaİı tam minası ile anlamamış olmasından korktu_

ğumu belirttim. Bu vicdan hürriyeti ferde, A-llah'a karşı görev-
Ierini yerine getirmek ve bütün insanlara şömil oljın hürriyet
mefhuİıunu İbrumak yoiunda ışık tutmahdır. Bu prensipi

"İaaıv" 
almayan bir teğkilat hüriiyete ve_ Hıristiy_anlığa aykı_

;;J;." Disiplin kendi ]ıehdimizi kontrol m1hiyetinde olmalıdır.
Fedakörlık bir mecburiyet duygusuyla değil, içten.gelerek ya_

pı*"iiarr. Teşkil6tımı, nrir vatarrdaşların karakterlerinden
doğmalıdır.

Ben sizi bu savaşta bir şey yapmaya zorlayamam, . Allah
bile zorlama kudretini kullanmaktan sarf_ı nazar etmiştir. Bu
*tl"J"l" gönül rızasiyle ve hür bir iradeyle yapılmalıdır,

Peki bu mücadeleyi kim kazanacak? Komünistler topye-
kün bir zaferden son ü".""" emindirler. onJar, demokratik ül_

t"ı..a" hökim karakterin mihiyetinden dolayı zaferden emin
oü"ı.]urr", idd,ia etmektedirler. Bu karakteri yaratan muh!
tirı:;a; anlarınr yaşayan J<apitatist sistem olduğunu ileri sür_

;;Lİ;di.İ"r. Xapİtalİzm ölüm halinde olduğuna göre, yaşama
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ix|,t"Ht'iş*ı,ıHŞİ}-hTşp1§şİİH--tlffi
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Uç"'""1l'f"İt'şJff ,ffi H ;;;; .eİ,öı<etın. yak_

ia*1İLi,şF#,li#f ış"#f*i;h$tıiii s""iiıi"""
Bu iddiayı kat'i surette reddederiz, Biz|et ne muhitimizin

turt-aiığT,ie9i:şişffi ,h1riç,{§*ru,!Xio*frlİ:
ffi ıtff}j.trçiş$ 

jffi 
xtfi :fuff,tn"::fış."*Ç.

fettikleri zaman g#*l!İl:,İ İ;p46llrı;İ, asl mesuliyet teker

teker bütün t"*ıerjJaı" 
-iıu 

İ,sörin muvaffakiyet derecesi, onu

;;;;;;-,o,,"pşŞti:İ,,lr"ılİj*lt".lfr",lil',iiŞİİ:i,lffi

llşi*ffi rıi;bu*_ııtı,_İğ*r"şl',şişnılr;;"#
İ"".,fi ** üzerine kurulabilir,

ınsanıarıno"yi"xxlT?#eİji,5:Ş"j§l'fi1İi;İ§İ},"H?

*x}"ffi İ'İJüttiİjrİ,"#:b"_?;f€i;iikı;;;aibaaetve_Aııah

İilrİ;i,"",ş,";;Ji#t;,t;l]*t.*i,i:?,TTi*:,,,#f 
Ti:

[*ğlşfi :,*i,ffi$}#.ı*jf*-i**-ü,-,qiş
nabiliriz.
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